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ةمدقم
طفى صا ن يذ لا هد عبا على ام ال سو ى فك و لله حمد لا

: دع بو
ةديصقلا نتم ىلع ةزجوم تاقيلعت هذهف

هسورد نم اهتعمج ، يدادغب رباج خيشلل ةيرضخلا
ملعلا لهأو نيحلا صلا ضعب لا وقأو هلا وقأو
بادآ نم هيوتحت امل ةمهم سورد يهو ، نيينابرلا
ىتح اهب حلستي نأ ديرم لك ىلع بجي ةمهم
ءدب ءاش هللا ألن ، اله ومل هلا حرتو هريس يف هنيعت

ال رفاسف هللا يفف ، مكبر ب تسلأ موي ذن م رفسلا
رامحك نوكتف نوك ىلإ نوك نم لحرت ،وال هيلإ
سفن وه هيلإ لحترا يذلا ناكملا و ريسي ، ىحرلا
ناوك األ نم لحرا نكلو ، هنم لحترا يذلا ناكملا

" ىهتنملا كبر ىلإ نأو " نوكملا ىلإ
رفسلا بادآ ضعب نمضتت ةديصقلا هذهو
قيرطلا تابقع زواجت ىلع رئاسلا نيعتو لا حرتلا و
ههجول ةصلا خ اهلعجي نأو اهب عفني نأ هللا لأسأ ،

ميركلا
لضفلا وبأ دمحم / ريقفلا مديوخلا
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ُة ير َخْض لا ُةَد َقِصي لا
ٍةَراَشِإ ُرْض َخ ُز ْمَر لا ىسو ُم ِر ْكذ يفو

ِد ْشُر بال َكِد يِر ُم يف َكُد اَر ُم ىَن ليْف
م هِر ْض َخل َني ك لا سلا ِرا بط ْصا َنوُدَو

ِدْر ــ َط ىلِإ ِضارت اإلْع ُل ْهَأ َضَّر َتَع
ِلَكْهِفهم َني ِك ِلا َس لا ِراَر ِف ْند ِعَو

ِد ْفر ِلا ِب َحِقيَقِة لا َشْمُس م ُهُرواَز ُت
ر ِئاَض َح ُسْد ُق ِذا األْسَت َمْجِلِس ي ِفَو

ِدَد َم لا َمَع ِحو ُفُت لا اِن َّيَر وَثر َكَو
ِهِر ِلس َفْظ ْحاَو ِسا باألْنَف ْبًه ِقاَرَو

َعِّد لا َو َكِروُر ُغ ِمْن َك سوؤ ُكـ ِل َخَو
ا َنِدو ُةَر َنْظ ِنيَك ْغُت َتُكْن َلْم ا مو

َيِّد ِبال ُءاَد ِن لا ى َقْر َغلا ُيْنِقَذ َفَلْن
ها ُنا مأ َني ِك ِسا ن لا ِني َسِف ُقْر َخَو

د ْفر لا و ِة َماَر للَك ٌجا َت ِرْت َس لا يِفَو
ىَت َف اَي ِة َماَر َك لا َو ْهَز ْدِر ُت َلْم اَمَو

ُبِد اَلَو يد ِيأ َت لا ِب َحْتَمًا َسُتْنَصُر
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ٍم ِئاَر َك َبْحُر هللا ِل ْهأ ْحَبُة ُصَو
َسْعِد ففي َني ِفرا َع لا َيِّم ُدِراَوَو

ىت َف اَي ُكِل ُتْه ْغِو للا ِل هأ حَبُة صو
ِد ْفَو ِبال ِرو ُقُب لا ِب ًاَدْر َف َشا َع َكمْن

الهيًا ِو ْغل لا ب َتا َقْو األ َضَّيَع ْن َمَو
قِد ُعلا ِمن َنظيَم لا َّرُد لا َرَد َه َكَمْن

ىَد ُه ىل ع ُري ِس َملا و ِم ئاَز َعلا ُقْدِصو
ِدِّنلا و ِس ْفَنلا ىلَع ىَو هَت َمْن ُرا َث يَإَو

َعًة ْفِر ِدو ُجلا َو ِسِر لا ِسِر ِرِب لا يِفَو
َمِد لا َنِم َيِفيُض اَم ُعَط َتْق ِل ْخُب لا ِبَو

ٌدر ُمَج َقْصٌد ِبِر لا ِهو ُجو يُر خو
ِد ْشُر لا َعم ٌدو ُجَو ْسِليٌم َتو ٌر ْهُطو

ٍةَو ْحَص ِب ُدِير ُم اَي َكِو ْحَم ِد عَب ْن ِمَو
َجِد لا ِب ْعَر هاَو ِداَز لا ْمِع َجِل َتَلطْف

َيًا ِنا َف َري ِس َتَو َس ْفَّن لا ِّل َخُت ْمَل اَمَف
ِد ْعُب ىَوِس ِب يِرَقلا ِبَلَط يِف َتْدِز ام َف

ُم ُها َفَن َني ِفِرا َع لا ِءا َبَق ُر ِسَو
ِلألَبِد ِة َلا َجَل لا ِد يِر َتْف ِبَمْشَهِد

يتَرا شِإ ْم َهْفاَف ُدْجو لا إال ْقُد فلا امو
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ِنِد ِبال ِدو ُشُه لا ُتا َب ْثِإ َنْفي لا ِبَو
ُم هَدو ُهُع ُنْو َص يَحلا ُل ْهَأ ُةَماَر َك

ِدْجَولا َو ِدْقَفلا يِف ُناَوْضِرلا يوَتْسَيَو
مٍة كح ب ُءاط َعلا ُطس َبْنَي ِعنَملا يفو

ِدْرِو لا ِب ُةَرا اإلَش ُهو ِماَل ُغ لا ْتُل َقَو
ٍة َيا َغ َلَغ ْبَأ ِناَو ْضِر لا ِب بُلُغ َتَو

ِدْرِو لا و َكِد ْه عل ٌطا َب ْحِإ سْخِط لا بَو
ٍد َهْش َم ُنا قْر ُف ِدو لا ِل هأ ُة يا فَغ

األَبِد ى لإ ِلا َكَم لا ب َسَّد َتَق ٍدْر لف
ىَت َف اَي ُةَءوُر ُملا ُهَو ِراَد ِجلا ُع ْفَرَو

ِّنِد لا َو ُمِحِبك يِف ِمِرا َمَك لا ْنُع ُصَو
ىَت َف اَي ِةَحاَمَسلا ِلَلُح يِف ْفَو َعلا ْذُخ

ِدَر ِبال ًا َحْت َف ِتاَر َحَض لا َلَك ُتْفَّتح
ٍةَراَشِب ِسُر ِف ْهَكلا ُل َهَأ َكْلِب يِفَو

ِّدو لا َمَع َتُضُر اَل َةَءا اإلَس َّنَأ ِبـ
ٌقِداَص ِب ُحلا َعَم ىَوْكَشلا ُرثْك ُي وال

ُدِو ِبه ًاَرْد َص ُساو سو لا ُر َهْق َي اَلو
َحِقيَقًة يِه ِعَّد َت َما َيُكْن َلْم ا مَو

ِضِد ىل َع ِمَت ِه يِو َتْط اَم ُق ِبا ُيَط
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ًا َعُرَو َت ِماَر َح لا ِلا َم لا َعن َهْز َتَن
األَبِد ىلِإ ِتا َق ِبو ُم لا َسِبيَل ِّل َخَو

ُهُدْرِو َداَز َما ـِر ْكِذ لا َم يِر َك َفليَس
ُدو لا ُهو يَن ِفِرا َع لا َدْرِو ِكَّن َلو

َمًا ِئا َق ِدو لا و ِدْرِو لا َني َب َت ْمُد اَمَو
ِد َشَر يِف ُنَك يِدَو ٌلو ُصْو َم َفَحْبُلَك

يَلًة ِسَو َق يِر ِط لا َتَتِخَذ َت ْمُد اَمَو
َصِد لا ِب ِشْر ْبَأ ِسا ّن لا َلا َم َمَع ْجَت ِل

ىَر َي ْم َلَو َمَّنًا ِرِب لا َر ْجَأ َماَر ْن َمَو
َعِّد لا ِب َدْرِو لا َضَّيَع ٍد يِر ُم َلا ِفَع

نا ِلصو ُجاَر ْعِم ِميلستلا َمل ُس ْذُخ َف
د ْهُز لا َمَع ِداَدِو لا ِب ك ِبَر ِل ِبْح َسَو
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ميحرلا نمحرلا هللا مسب

( 1 )

ٍةَراَشِإ ُرْض َخ ُز ْمَر لا ىسو ُم ِر ْكذ يفو
ِد ْشُر لا ب َكِد يِر ُم يف َكُداَر ُم ىَن ليْف
تيبلا اذه يفو ةديصقلا هذه يف انخيش انملعي

، زمرلا ىسومب انه هل زمرو كلا سلا وأ ديرملا لا ح
نب لا ق كلذ يفو ، رضخلا ب هل زمرو هخيش عم

ةيفوصلا ذخأ ـــ : هريسفت يف هللا همحر ةبيجع
ةيضق نم خيشلا عم ديرملا بادآ مهنع هللا يضر

مهتقيرطف ، الم سلا امهيلع رضخلا عم ىسوم
. ميلستلا و توكسلا ىلع ةينب م

، خيشلل ديرملا عابتا نم ةمكحلا خيشلا نيب مث ـــ
ىلع كعبتأ له } رضخلل ىسوم هلا ق ام نيع وهف

ىسوم نذأتسا يأ ، { ادشر تملع امم نملعت نأ
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، قحلا لبق نم لسرملا الم سلا هيلع يبنلا وهو
هبحطصي يكل هللا دابع نم دبع وهو رضخلا

نم هللا هملع امم ًاملعتو ًابدأو ةفط مال هنم ملعتيل
يلعل باوصلا ةباصإو دشرلا ىلع لدي يذلا ملعلا

. ينيد يف هب دشرأ
نم ملعأ نوكي دق ديرملا نأ اذه نم مهفيو ـــ
هنكل ، ىرخأ مولع يف وأ ةعيرشلا ملع يف خيشلا
هلصوت يتلا همولع نم هملعيل خيشلا ىلإ جاتحي

عم الم سلا هيلع يبنلا ىسوم لا كح ، اله ومل
الم سلا هيلع ىسوم نوك ىفانتي ال ذإ ، رضخلا

رارسأ نم هريغ نم ملعتي نأ ةعيرش اذ يبن وهو
يفو ، ىلا عت هللا ملعل ةياهن ال ذإ ةيفخلا مولعلا

ي نإ ىسوم اي : رضخلا هل لا ق ) يراخبلا حيحص
تنأو ، تنأ هملعت ال هينملع هللا ملع نم ملع ىلع

( ملعأ ال هللا هكملع هللا ملع نم ملع ىلع
انقيرط : همكح يف لا قف انخيش كلذ ىلع دكأو ـــ

نإ يندجتس ) هدهعف ، ال دج لبقي ال يرضخ اذه
( ار مأ كل يص عأ (وال ه طر شو ، ( ًار با ص هللا ءاش
( ادشر تملع امم ينملعت نأ ى لع كعب تأ ) هم ل عو ،
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( يرمأ نع هتلعف امو ) هتمك حو ،
: نيديرملا بادآ هباتك يف يدرورهسلا لا ق امك
نأ ـــ هتلفغ نم هابتن اال دعب ـــ ديرملا مزلي ام لوأ
هنيد ىلع نمتؤم ، هنامز لهأ نم خيش ىلإ دصقي

، قيرطلا ب فراع ، ةنام واأل حصنلا ب فورعم ،
نوكيو هتفلا خم كرت دقتعيو هتمدخل هسفن ملسيف

هتلا ح قدصلا
رضخ ) لا قف همكح ضعب يف انخيش انل هنيب امك

نيرحبلا عمجم ثراوو ، اندابع نم دبع ةقيقحلا
خيش هل نكي مل نمو 0( اندبع وه ةقيقحو ةعيرش

) مكحلا يف خيشلا لا ق امك مورحملا وهف
فشكي ىتح ربصي ملو همايأ تضقنا نم مورحملا

( هماثل نع هرضخ هل
هلوق ريسفت يف يزارلا رخفلا مام اإل لا ق كلذل ـــ
لدي اذهو { ْمِهْيَلَع َتْمَعْنَأ َنيِذَّلٱ َطاَرِص } ىلا عت
ىلإ لوصولا ىلإ هل ليبس ال ديرملا نأ ىلع
خيشب ىدتقا اذإ إال ةفشاكملا و ةيادهلا تاماقم
عقاوم نع هبنجيو ليبسلا ءاوس ىلإ هيدهي

ىلع بلا غ صقنلا ألن كلذو ، ليلا واألض طيلا األغ
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قحلا كاردإب ةيفاو ريغ مهلوقعو ، قلخلا رثكأ
يدتقي لماك نم ّدب فال ، طلغلا نع باوصلا زييمتو

رونب صقانلا كلذ لقع ىوقتي ىتح صقانلا هب
جرادم ىلإ لصي ٍذئنيحف لماكلا كلذ لقع

االت مكلا جراعمو تاداعسلا
ميقتسملا قيرطلا : اهريسفت يف ةبيجع نب لا قو

ىلإ لوصولا قيرط : يه اهبلطب قحلا انرمأ يتلا
دوهشلا تعن ىلع بهللا ملعلا يه يتلا ، ةرضحلا

وه يذلا ، صاخلا ديحوتلا ماقم وهو ، نايعلا و
ُماقم إال هقوف سيلو ، ديحوتلا لهأ تاجرد ىلعأ
ىلع ةيبرت نم هيف دب وال ، لسرلا و ءايبن األ ديحوت
كلس دق ، ريسلا قيرطب فراع لماك خيش دي

، ءاقبلا و ءانفلا ماقم زاحو ، ًافشكو ًاقوذ تاماقملا
، صيوع قيرطلا ألن كولسلا و بذجلا نيب عمجو

قيرطلا اذه ُناطيشو ، هُعاَّطُق ٌريثك ، ُهُراَّطُخ ٌليلق
ال إو ، ليلد نم هيف دب فال ، هلِزاونو هتاماقمب ٌهيِقَف

ىنعملا اذه ال إو ل، يبسلا ءاوس نع اهكلا س ّلض
: لا ق ثيح ، انبلا نبا راشأ

ِّقَحْلا ِةَر ْض َحِل َنوُر ِفا َسُم ُمْو َق لا    اَمَّنِإَو
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ٍرَصَب يِذ ليِلَد ىَلإ ِهيِف اوُرَقَتْفاَف َنوُنِعاَظَو
َداَع َّمُث َقيِرَّطلا َكَلَس ْدَق ِليِقَمْلا َو ِرْيَّسلا ب

داَفَتْسا اَمِب َمْوَقْلا َرِبْخُيِل
هلصي ذاتسأ هل نكي مل نم : ننملا فئاطل يف لا قو

وهف ، عانقلا هبلق نع هل فشكيو ، عابت األ ةلسلسب
هل َبَسَن ال ٍّيِعَد ، هل بأ ال ٌطيقَل نأشلا اذه يف

هللا يضر يردنكسلا هللا ءا طع نبا اضيأ لوقي و
كولسو ، داشرتس اال ىلع مزع نمل يغبنيو : هنع

لهأ نم خيش نع ثحبي نأ ، داشرلا قيرط
مدقلا خسار ، هاوهل كرات ، قيرطلل كلا س ، قيقحتلا

، رمأ ام لثتميلف هدجو اذإف اله وم ةمدخ يف
رجزو هنع ىهن امع ِهتنيلو
كلس نم نأ نيب نأ دعب ينارعشلا مام اإل لوقي و

لَصوي موقلا قيرط نإ لا ق نم " : هات خيش ريغ نم
امل ، اهيف بلا طلا ب ريسي خيش ريغ نم مهفلا ب هيلإ

خيشلا و يلا زغلا مام اإل اإلسالم ةجح لثم جاتحا
عم ، خيشلا نع امهبدأ َذْخأ الم سلا دبع نب نيدلا زع
لك ) موقلا قيرط امهلوخد لبق الن وقي اناك امهنأ
دقف انيديأب ام ريغ ملعلل ًةقيرط مث نإ : لا ق نم
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موقلا قيرط ال خد املف ( لجو زع هللا ىلع ىرتفا
باجحلا و ةلا طبلا يف انرمع انعيض دق الن: وقي اناك

" اهاحدمو موقلا قيرط اتبثاو
الم سلا دبع نب نيدلا زع ءاملعلا ناطلس ناكو

دعب إال لماكلا اإلسالم تفرع ام " : كلذ دعب لوقي
همحر يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلا ىلع يعامتجا

ناك اذإف " ال: ئاق ينارعشلا مام اإل عباتي مث هللا"
ةعس عم خيشلا ىلإ اجاتحا دق ناخيشلا ناذه
با ب نم انلا ثمأ نم امهريغف ةعيرشلا ب امهملع
ىلوأ
ةمكحلا نأ تيبلا اذه يف انخيش انل نيبي مث ـــ

الم سلا امهيلع ىسوم انديس عم رضخلا ةصق نم
هتدارإف , ةدارإ ةمث كلا سلا دبعلل نوكت ال نأ يه
ديزيلا ابأ يديس لا ق امك , هللا ةدارإ نيع يه

ديرأ ال نأ ديرأ : يماطسبلا
: اياصولا ةتوقاي يف خيشلا لا ق كلذل

نا هجو ل د ير ملا كذا دارملا تنأ
ا ند عب بحق تكن نريد ا مك ف

نم وه قداصلا لجرلا : نيفراعلا ضعب لا ق كلذل
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يف هتوهشو هينمتو هتدارإ نوكت ، ةدارإ هل نكت مل
ىتح ًادبأ ئش يف ةدارإ هل مدقتت وال ، هبر ةبحم

ألن كلذو هيف هتبحمو لجو زع هللا ةدارإ ملعي
لكو قحلا وه هللا ألن ، هللا هدارمو هللا هقيرط

} هدار مو ته يا غو هد قص فهللا ، لطاب هاوس ئش
الل} ضلا إال قحلا دعب اذامف قحلا مكبر هللا مكلذف

: خيشلا لا ق كلذلو
هد ير م ن كو دودو لل تبتل

هد يز م تنل هاو س تطلب وال
هد عبي ني ب له ًادر ف ن كو

هد شهي به ت نأو ًادر ف يكن
: هتاحيبست ىدحإ يف خيشلا لا ق امك

هدادو ري غ مورأ ست لو يدار م
يتدا هش وكل يدرو ه هجو لو

( 2 )
م هِر ْض َخل َني ك لا سلا ِرا بط ْصا َنوُدَو

ِدْر َط ىلِإ ِضارت اإلْع ُل ْهَأ َضَّر َتَع
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نيعتي ًاميظع ًابدأ تيبلا اذه يف خيشلا انل حضوي
ةعباتم وهو ، مازتل اإل دشأ همزتلي نأ ديرملا ىلع

هعم رابطص واال ، هيهنو هرمأ دنع فوقولا و خيشلا
ظفلب خيشلا ءاج دقو . ريسلا و قيرطلا قاشم ىلع

عم ربصلا نأ امهلوأ : نيئيش ىلع للديل رابطص اال
ظفلب ربعف ، ًاروسيم الً هس سيل خيشلا

نأ امهيناثو . ربصلا موزل يف ةغلا بم رابطص اال
اولا ق اذهلو ، ةموادملا بلطتي خيشلا عم ربصلا

. تادهاشملا ثروت تادهاجملا ماود
امو خيشلا ةبحص قاش لـمـ رب ـ صا يأ ىن ـ عملا و

. دئادش نم كلذ ـب حاصي
" ربصلا ةياغ رابطص اال هللا: همحر يريشقلا لا ق

كيلع دروت كخيشل كتبحاصم نإ ديرملا اهيأ
ىلع ضرتعت وال نهت وال اهل تبثاف قاشمو دئادش
نم درطلل تضرعت ال إو هنايب كيتأي ىتح هلا وحأ
هيلع كضارتعاو كخيشل كربص مدع ألن ، قيرطلا
ىلع وهو بد األ ءاسأ نمو ، بد األ ءوس نم وه

" باودلا ةسايس ىلإ در طاس بلا
خيشلا فقاوم ىلع ربصلا ديرملل يغبني امك
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اهب دصقي يتلا هضارعإو هتوفجك ةيوبرتلا
هضارمأو ةيسفنلا هتانوعر نم ديرملا صيلخت

ليق كلذ نايبلو . ديرملا اهفرعي ال ةمكحل وأ ةيبلقلا
ةلأسم مام اإل لأس دينجلا مام اإل باحصأ ضعب نأ
دينجلا هل لا قف ! كلذ يف هضراعف ، دينجلا هباجأف

. نولزتعاف يل اةنمؤت مل نإف :
ينسحلا ين ال يكلا رداقلا دبع خيشلا يديس لا قو

باب يف ص164 ةينغلا هباتك يف : هرس سدق
ةقيرطلا هذه يف ئدتبملا ىلع بجي اميف

رهاظلا يف هخيش ةفلا خم كرت هيلع بجاولا ف
بحاصف نطابلا يف هيلع ضارتع اال كرتو
ضارتع اال بحاصو , هبد أل كرات هرهاظب نايصعلا

ًامصخ نوكي نأ هيلع لب , هبطعل ضرعتم هرسب
نع اهرجزيو هسفن فّكيو ًادبأ هخيشل هسفن ىلع

 , ًانطابو ًارهاظ هتفلا خم
: لا قف ةتوقايلا يف انخيش اناصو كلذل

ا نادو ب هدوو ه يد ل رب صا
ا نس حم كدوهع نصو هيلإ سلم

هخيش قفاوي نأ ديرملا ىلع هنأ : اولا ق كلذل ـــ
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لعفي مل نإف ، هبيبطل ضيرملا ةقفاومك ًايهنو ًارمأ
انديس ناك انه نمو ، هقدص مدع ىلع ليلد وهف
قيدصت ىلإ سانلا قبسأ هنع هللا يضر ركبوبأ

باتك )" هتعاطو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
"( ةبيجع نب ال ممهلا ظاقيا

ىلعو خيشلا عم كقدص ردق ىلع هنأ يخأ ملعاو
نوكت ام ردق ىلع هعم كربصو هل كتعباتم ردق

ـل عفيس امتح ال إو ، الك ومل كلوصوو كريس ةعرس
ىسوم انديس عم رضخلا لعف امك خيشلا كعم

هرمأ عبتي مل امنيح هل لا ق امنيح الم سلا امهيلع
نيب دقو ، ( كنيبو ينيب قارف اذه ) هعم ربصيو
لا قف لعف ام ةقيقح الم سلا امهيلع ىسومل رض خلا
وه لعافلا قيقحتلا ىلعف ( يرمأ نع هتلعف امو )
نكت مل اذإ ) مكحلا يف خيشلا لا ق كلذلو ، هللا
تنك " يرمأ نع هتلعف امو " ةمظع دوهشل الً هأ
" كن يبو ينيب قارف اذه " ةملظ لولحل الً هأ
ةصقل هريسفت يف هللا همحر ةبيجع نب لا قو

ىلع ضارتع اال الم: سلا اهيلع ىسوم عم رضخلا
بجوم مهنع دعُبلا و ، مهنع دعُبلل بجوم خياشملا
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لوصولا ب إال هللا ىلإ لوصو فال هللا، نع دعُبلل
مل نم ناحبس " مارتح واال ميظعتلا عم مهيلإ

ليلدلا ثيح نم إال هئايلوأ ىلع ليلدلا لعجي
" هيلإ هلصوي نأ دارأ نم إال مهيلإ لصي ملو ، هيلع

نيب ناك اذإ ، ديرملا ىلع بجاولا ف . مَكِحلا يف امك
مارتح واال ميلستلا و توكسلا ، خيشلا يدي
بادآب ملكتيف الم، كلا ب هرمأي نأ إال ، ميظعتلا و

فلا خي اًئيش هنم ىأر اذإف ، توص ضفخو راقوو
نإف ، هليوأت بلطيو ، هل ملسيلف ةعيرشلا رهاظ
ىلع علطا هلعلف ، نطابو رهاظ اهل ، ةعساو ةعيرشلا

. ديرملا همهفي مل ام
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( 3 )

ِلَكْهِفهم َني ِك ِلا َس لا ِراَر ِف ْند ِعَو
ِد ْفر ِلا ِب َحِقيَقِة لا َشْمُس م ُهُرواَز ُت

وه يل لا قف فهكلا ب هدصقي ام نع يخيش تلأسو
يأ ، عساولا اهموهفم يف ةرضحلا وه وأ خيشلا
لك نمو هسفن نم رفي نأ هيلع كلا سلا نأ

، كلذ مز ال يو ةرضحلا ىلإ وأ هخيش ىلإ لغاوشلا
ةينابرلا ةفرعملا سمش هيلع قرشت كلذ ةرمثو

. ةيسدقلا بهاوملا و
مهودع نم اورف نيذلا فهكلا لهأ لعف لثمك وهو
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، مهفهكب اومصتعاو لغاوشلا نع اوعطقناو
فئاطل نم مهيلع ضافأو مهودع نم هللا مهمصعف

. هتفرعم راونأو هتمحر
هبشت ةيفوصلل : هللا همحر ةبيجع نبا ريسفت يفو
درجتلا و هللا ىلإ عاطقن اال يف فهكلا لهأب يوق

نع رارفلا و هللا ىلإ شايحن واال هاوس ام لك نع
ةصاخلا ةمحرلا سامتلا و ، هللا نع لغشي ام لك

. باوصو دشر لكل ةئيهتلا و هللا نم
ول } فهكلا باحصأ نع هيبنل هللا لا ق كلذلو
ًابعر مهنم تئلملو ًارارف مهنم تيلول مهيلع تعلطا
اورفو لغاوشلا نع اوعطقنا امل مهنأ يأ ، {
اوسبلأو ، ةرضحلا راونأ مهيلع تعطس ، مه ال ومل

دق ، ديرمو كلا س لك نأش كلذكو ، الل جلا بايث
ف هك يف رقتساو اله ومل عرهو هايند نع عطقنا

ةفرعملا سومش هيلع قرشتف ، هترضحو هخيش
نم لك بعتريو ، هاري نم لك هباهيف ، راون واأل

الل جلا للح نم هللا مهاسك امل ، هلا وحأ ىلع علطي
. لا مجلا و

راشأ كلذ ىلإو ، لا صولا و الح صلا لهأ ةنس هذهو
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مكل رشني فهكلا ىلإ اووأف } هل جال لج لا قف هللا
{ اقفرم مكرمأ نم مكل ئيهيو هتمحر نم مكبر
: هلوق يفف : رمع نب دمحأ مام اإل لا ق اهريسفت يفو

ىلإ ةراشإ [16 : فهكلا ] { ِفْهَكْلٱ ىَلِإ اوُوْأَف }
ينعي نيلمكملا خياشملا ب كسمتلا و قحلا ب ءاجتل اال

{ ِهِتَمْحَّر نِّم مُكُّبَر ْمُكَل ْرُشْنَي } ةقيرطلا هذهب
ةصاخلا هتمحرب مكصصخي : يأ [16 : فهكلا ]
تابذجب مهبذجي نأ وهو هسفن ىلإ ةفاضملا
اوقلختيل تافصلا ملا ع يف مهلخديو ةيانعلا

ُلِخْدُي  } ىلا عت هلوقك هتافصب اوفصتيو هق ال خأب
ىلا عت هلو ( 8 : ىروشلا ( {  ِهِتَمْحَر يِف ُءآَشَي نَم
نجلا و رفاكلا و نمؤملا نيب ةكرتشم ةماع ةمحر

. ناويحلا و سن واإل
: يأ [16 : فهكلا ] { ًاقَفْرِّم ْمُكِرْمَأ ْنِّم ْمُكَل ْئِّيَهُيَو }

. لا صولا و لوصولا قيرط مكل رسيي
، قداصلا بئاتلا نأ ىلإ ريشي : ًاضيأ لا ق امك

لهأ كرتو هموق نع لزتعا نم قحملا بلا طلا و
دبعي إال دقتعاو هنوؤش هناوخإ نع عطقو ، هتبحص
ضرعي هللا، إال بحي وال هللا، إال بلطي وال هللا، إال



XXI

هللا، ىلع الً كوتم بهللا، ًانيعتسم هللا، ىوس امع
فهك ىلإ يوأي مث هللا، ريغ نم هللا ىلإ ًارفنُم
لمكم لماك خيش ةدارإ ليذب ًاكسمتم ةولخلا
طبريو هتياده يف ديزيو هيبريل ؛ لصوم لصاو

. ةياعرلا ةوقو ةي ال ولا لوقب هبلق ىلع

( 4 )

ٍر ِئاَض َح ُسْد ُق ِذا األْسَت َمْجِلِس ي ِفَو
ِدَد َم لا َمَع ِحو ُفُت لا ِنا َّيَر ُر َثْو َكَو

ةيمهأو خيشلا ةمز مال ةرورضل خيش لا دشري
ميظع نم اهيف امل هسلا جم روضح ىلع صر ـ حلا
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. حوتفلا و راون باأل ديرملا دمت اهنوكو ةدئافلا و عفنلا
ذإ تيبلا اذه يف انخيش ريبعت لا مج ىلإ رظناو
الم لا و فل باأل انه ربعو خيشلا سلجم نأب ررقي
، دحاو خيش إال هل نوكي ال ديرملا نأ ىلع للديل
، رئاضح سدق وه كخيش سلجم نأب ررقي مث

روضحلا نم اهيف امل ةسدقم كخيش سلا جمف
ريخلا وهو رثوك اهنأب ًاضيأ اههبش مث ، راون واأل

وه كخيش نأ ذإ ، رثوكلا ضوحب ًاهبشت ، ميمعلا
ههبشي مث ، رثوكلا رهن نم برشلل كلصوي نم

نم برشتس ًامتح هريغ نع تمص ول ذإ نايرلا ب
هدادمأو هحوتف نم ًامتح لهنتو نايرلا رهن

. ريبكلا يلعلا هللا ضيف نم يه يتلا ةينارونلا
) لا قف همكح ـض عب يف كلذ ىل ع نا خي ش د كأو

عمر لا ءاض ق من خير ةو جل وذ سخ ار فرا ع ةب حص
يدي ني بـ ةعاس صحبة نأو ... ةولخ يف ه لك
.( ىوح امو نوكلا نم ريخ بهللا فراع

: لا قف ةتوقايلا يف ىنعملا اذه ىلع ددش امك
لنا صو ل عر سأ ذا األست بكوم يف

نا هجو ل ني ب لا ط لا ني سف بكراو
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يبأ خيشلل ةيفوصلا بادآ عماوج باتك يفو ـــ
نم ةكرب مهدح أل ادب اذإ ) يملسلا نمحرلا دبع

هقرافي وال همزلي نأ مهخياشم نم خيش ةبحص
نم لجر لا .ق للعلا نم ةلعو بابس األ نم ببسب
دقو الم سلا هيلع ميرم نبا ىسيعل نييراوحلا

: لا ق ؟ يبأ نفدأو َّرمأ نأ يل نذأتأ : هدلا و ىفوت
( ينعبتاو مهاتوم نونفدي ىتوملا عد

مهثدحت نيديرملا ضعب نم دجن ام اريثكو ـــ
اوكرتيف مهنيطايش مهيلع كحضتو مهسوفن

دارو واأل ركذلل نوغرفتي مهنأ معزب خيشلا سلجم
ريخلا اومرح الء ؤهف ، مهتويب يف نآرقلا ةءارقو

دادم اإل نم مهخيش سلجم يف ام اومرحو ريثكلا
يسرملا سابعلا وبأ يديس لا ق كلذلو ، راون واأل

هريثأت ناك كخيش نم كتبسن تّحص اذإ  :
عيمجو كراكذأ ريثأت نم رثكأ كيف دادم باإل

( كلا معأ
هللا لوق ريسفت يف هللا همحر ةبيجع نب لا قو
}وال هللا ركذب مهبولق نئمطتو اونمآ نيذلا } ىلا عت

خيش ةبحُص نم دوهشلا ةنينأمط ليصحت يف دب
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ىتح ةريصبلا نيع حدقي ، رهام ٍبيبط فراع
ُسمط إال قحلا دوهش نع سانلا بجح امف حتفنت

نيع لحك ٍفراع ٍخيشب لصتا اذإف ةريصبلا
عاعش كرديف ، نيقيلا ىلع دمثإب الً وأ هتريصب
دمثإب ًايناث هنيع لحكي مث ، هنم ًابيرق قحلا رون
بيغي : يأ ، قحلا دوجول همدع كرديف ، نيقيلا نيع

هنيع لحكي مث . هب مئاقلا هانعم دوهشب هسح نع
ةطساو بال ـ قحلا دوجو كرديف ، نيقيلا قح دمثإب
امهدحأب بجحتي ال ، ًاسحو ىنعم ، ةمكحو ةردق

. رخ اآل نع
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( 5 )

ِهِر ِلس َفْظ ْحاَو ِسا باألْنَف ْبًه ِقاَرَو
َعِّد لا َو َكِروُر ُغ ِمْن َك َسوؤ ُك ِل َخَو

مازتلا ةرورض ىلع خيشلا ددشي تيبلا اذه يفو
وال هرس ظفحيو هبقريف خيشلا عم بد األ ديرملا

ملعأو هخيش نم لضفأ هنأ نظيف هسفن هل لوست
. كلهملا رورغلا نم كلذ نإف ، هنم

: ةتوقايلا يف انخيش لا ق امك
نًا قو م لا ح كل يف هر س ن صو

نا يرط نيكلا سلا لا ح رت س لا ف
اندو هع يفوو رارس األ ظفاح نك

ا نر بس عليه ًارت س هر س صن
بدأ زعأ   نأب يت ال يجلا رداقلا دبع خيشلا لا ق لب
ةلزنم قوف ةلزنم ىنمتي ال نأ وه خيشلا عم ديرملا
لكو ةيلا ع ةلزنم لك هخيشل بحي نأو هخيش
وهو ةدار اال بدأ وه كلذف بهاوملا و حنملا زيزع
بد "األ هللا: همحر يرسلا لا ق نيديرملا نيب زيزع

. لقعلا نامجرت
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ىلا عت هللا ىضر ىلذاشلا نسحلا وبأ ىديس ناكو
باتعا ىلع   فوكعلا ب ديرملا اهيا كيلع : لوقي هنع

ام خايش اال هيلع توطنا ام تملع ول كناف كخيش
0 هجولا ىلع   ايعس   مهتيت وأل مهباوبأ نع تحرب

انكاس تنك دقلو : ىسرملا سابعلا وبأ ىديس لا قو
نسحلا ىبأ خيشلا سلجم رضحأ تنكو رصم ىف

اوناكو رصم ىلا عجرأو موي لك   ةيردنكس إ لا ىف
ىذمرتلا ميكحلل ء ايلو أ لا متخ باتك هيلع ن وأر قي

ىلا عت هللا همحر
هرطاخ ىف اونوكت ناب خيشلا اوبلطت ال اضيا لا قو

  مكرطاخ ىف خيشلا نوكي نا مكسفنأ اوبلا ط لب
هخيش عم ديرملا   بادآ ىف مهضعب لا ق كلذلو

هتب مح ىف ا قد ص كدادو صل خا
هيدانب فكعاو هباب ىرث مزلا و                 

             هتب حص بادآ ىف رمعلا قرغتساو
هيف نم توقايلا و َّرد لا ِلِّصَحَو

         هر ماوأ ىف ردا بو كاو ق لذ باو
هيضارم ىف غلا بو قا فو لا ىلا               

                  اطخ ولو ىتأت نا كدهجب رذ حاو
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يه هاو ن نم د عابو يحب ماال
دبع خيشلا ىديس ىلا عت بهللا فراعلا بطقلا لا ق
ناك  : هنع ىلا عت هللا ىضر   ىنارعشلا باهولا
باغ اذا قداصلا ديرملا لوقي نمحرلا دبع ىدلا و
اذاو هحور هنم علطت داكت هخيش صخش هنع
نم كلذ ىري دجورخلا نع هتيب ىف فلخت

هخيش باب ةبتع ىلع افكاع لا زي ال مث هتواقش
حرفي سكعلا ب بذاكلا   ديرملا و هجورخ ابقرتم

نع هاهنيو هرمأيف   هاقلي نا افوخ هخيش ةبيغل
هخيش ةيؤر قداصلا ديرملا ءاذغف هاوه ةفلا خم

كلذ ملعاف هنع هخيش ةبيغ بذاكلا ديرملا ءاذغو
تادابعلا عاونأ ىف كلا ح سقت ال لوقي ناكو

تلق ناو كخيش ناف كخيش لا ح ىلع ةرهاظلا
نم موي لكو هنطابب لا مع وهف ةرهاظلا هلا معأ
دعي امم ةنس فل أك كبر دنع ذاتس اال مايأ

ديرملا اهي أ كاي :إ ًاضيأ لا ...وق مهبر دنع   نوديرملا
ىلا قرخا لب كخيش رهاظ عم فقت نا قداصلا
رهاظ ىلا رظن نمف هيف وه ام رظناو هبلق دوهش

  ةيورلا كلت هدزت مل لب هب جهتبي مل هخيش مسج
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رئاسبو   نظلا ءوس ىف اقارغتساو ةلفغ اال
هنا اال كاذ امو مهعمو هعم بد اال ةلقو   خايش اال
ىنيب قرف ىا لا ق امبرو بابح اال   ةيؤرب بجح

. ةيلكلا ب فلتيف ىخيش نيبو
: ثوغلا نيدم يبأ يديس ةديصق يفو

ىسعف هلا وحأ يف خيشلا بقارو
ارثأ هناسحتسا نم كيلع ىري

نم لضفأ كسفن نظتو رورغلا كذخأي كايإو
ةي ال ولا بوثب حشتت تنأو هيتأت وأ ، ك خي ش

لضف ّلك ديرملا ىري نأ بد األ نم ذإ ، ملعلا و
هل لصح هّنإف هلا ن ريخ ّلكو ىلا عت هللا نم هباصأ
نم ّدمتسم هرون ديرم ّ لك ّنإف ، هخيش ةكربب
وهف ددملا نم ديرمل ا هاري ام عيمجو ، هخيش رون

، ًائيش هنم ذخأت لـن كاذنآف ، هخيش ضيف نم
ءولمم سأك ىلعرونلا و ملعلا و ددملا ضافي فيكف

ابأ تبحص كـم ي: بر غملا رو صنم يب أل ليق كلذلو ،
عم ة بحص لا ف هت ـ بحص ال هتمد خـ : لا ق ؟ نامثع

. ةمدخلا خياشملا عمو ، نارق واأل ناوخ اإل

نأ كا يإو هر س تحفظ نأ ك يل ع يجب ه نأ قيل: كـما
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سّر نو صـ ديرملا ىلع يجب هّنأ ىنعمب ، ًار س هل يش تف
من ّسّر لا كلذ ناك ءاو س مطلقا، صخش ّلك عن شيخه
رد ّص لا في ماد ام كـالم لا ألّن ا، هري غ وأ ة ّيدا ع لا رو األم

.. رارس األ روبق رارح األ رودص ألّن سّر، فهو

ه جو ىل ع هد ير م ىلإ يبّلغ قد ذا األست ّنأ لم، عٱو  
الّنسخة ةلزنمب مهدنع ديرملا ألّن ، ةيّلك ًار ومأ رارس اإل
ه لا أشك ع يم ج هيف م سر ي نأ هذاتسأ فيحّب ، ذا لألست

ّيل جال دراو ذاتس األ بلغ امّبرو ، ةنطابلا وةرهاظلا
لوال ا ئي ش هد ير لم تقو ال كلذ يف ّرِسُيف هلا ح يـقـهـر
يف هاوآ ف هّر س كتم نمل ع قو امك ، هبلق رجفن ال هرا ه ظإ

هَرب ق ت قو لا
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ا َنِدو ُةَر َنْظ ِنيَك ْغُت َتُكْن َلْم ا مو
َيِّد ِبال ُءاَد ن لا ى َقْر َغلا ُيْنِقَذ َفَلْن

خيشلا ةعباتم ةرورض ىلع ًاددجم انخيش هبنيو
ةيمتح يف نيقيلا و هتبحص ةمز ال مو هعم بدأتلا و
هكرتي فال هب ءافتك واإل ، هيدي ىلع لوصولا

خيش هل نوكي نأ هب ال ذإ ، هريغ خيشل بهذيو
قرغلا ىلع فرشي قيرغلا ك تنك ال إو ، دحاو
هدجنت دي دوجو نود ثيغتسيو يدانيو الك هلا و

: همكح ضعب يف خيشلا لا ق كلذلو ، هديب ذخأتو
، دم األ كب لا ط نإو دحاو باب ىلع فق يدلو اي
نم ريحت باوب األ لك قرط نمف ، لخدتس ًامتح

0 لخدي ال امبرو ، لخدي باب يأ
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همز وال هيلإ ضهناف هتدجوو هللا كقفو نإف
، هيدي نيب كسفن حرطاو ، الك وم ىلإ كب ضهنيل

هبلقي لسغملا يدي نيب تيملا ك هيدي نيب نكو
ماكحأ نيب كبلقي خيشلا كلذكف ، ءاشي فيك

كبر يدي نيب نوكتل ةقيرطلا بادآو ةعيرشلا
ىلجتتل ًاحلا ص الً وقصم ًايقن كبلقو ، ًارهاط

كل ددحي يذلا وه خيشلا ذإ ، قحلا راونأ هيلع
يف هيلإ ريسلا ةيفيكو هللا ىلإ لوصولا قيرط
دير م ناطيش نم نيصبرتملا ءادع باأل ئلم ٍقيرط
ضعب طلستو سفن ا ىوهو ، ءوسلا ب ةرامأ ٍسفنو

0 كلذ ريغو قلخلا

ىلع هللا هلد نم : مكحلا يف انخيش لا ق كلذلو
رحبلا ىلع فقو نمك ناك ، ددرتو ةيبرتلا خيش

0 ددملا يدانيو شطعلا اوكشي

ملعو كلبق قيرطلا كلس لجر وه يبرملا خيشلا و
كلدي يذلا ليلدلا ةباثمب وهف ، هتابطمو هتابقع
فرعتل كتريصب حتفيو كقيرط رونيو هللا ىلع
ةرضحلا يف كحارتسمو كتياغل لصت فيك
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بحت فيك كملعيل ًاخيش بحصتف ، ةيسودقلا
0 هعم بدأتت فيكو هللا

عومجم هباتك يف هللا همحر ةيميت نبا خيشلا لا ق
نوقلتي نم نوجاتحي سانلا نأ بير ال " : ىواتفلا

نع كلذ ةباحصلا ىقلت امك ، نآرقلا و نامي اإل هنع
مهنع هاقلتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
نيلو األ نيقباسلا عابتا لصحي كلذبو ، نوعباتلا
نآرقلا هملعي نم هل ءرملا نأ امكف ، ناسحإب
نطابلا و رهاظلا نيدلا هملعي نم هل كلذكف هوحنو

0 "

هباتك يف يعافرلا دمحأ يديس انل حضويو ــــ
" : لوقيف هتيمهأو خيشلا ةفيظو ديؤملا ناهربلا
يأ 0 لتاق مس انع دعبلا ، برجم قايرت انتبحص
ام 0 كملعب انع تيفتكا كنأ معزت : يبوبحم
بال لمع نم ةدئافلا ام ، لمع بال ملع نم ةدئافلا
0 رطخلا قيرط ةفاح ىلع اإلخالص 0 الص خإ
مس نم كيوادي نم ، لمعلا ىلإ كب ضهني نم
دعب ميوقلا قيرطلا ىلع كلدي نم ، ءايرلا
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ها ُنا مأ َني ِك ِسا ن لا ِني َسِف ُقْر َخَو

د ْفر لا و ِة َماَر للَك ٌجا َت ِرْت َس لا يِفَو

ةدهاجم ةيمهأ ىلإ تيبلا اذه يف خيشلا اندشري
يتلا اهدئاوع اهنع قرخيف ، اهحامج حبكو سفنلا
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نم هبلق ىلإ حتفلا و رونلا لوصو نود لوحت
، اله وم نع ديرملا بجحت يتلا بجحلا و تاوهشلا
هللا ءاطع نب ال ةيئاطعلا مكحلا يف دجن كلذلو

قرخت مل تنأو دئاوعلا كل قرخت فيك : يردنكسلا
0 دئاوعلا كسفن نم

امأ ، هسفن دئاوع قرخ يف هتاجنو ديرملا نامأف
ةنيفسلا قرخ امل الم سلا هيلع رضخلا ىرت

، اهبيعيل رحبلا في نولمعي نيكاسمل ةكولمملا
0 اهتقرسو اهبصغ نم كلذب ةنيفسلا تجنف

ـــ : هريسفت يف هللا همحر هبيجع نبا لوقي كلذلو
هيلع ضيفت ال ديرملا نأ ةنيفسلا قرخ نم ذخؤي
دئاوع قرخي ىتح ةينابرلا رارس واأل ةيندللا مولعلا
هرهاظ بيرختب ، هدوجو ةنيفس بيعيو ، هسفن
كلذبف ، دحأ هيلع لبقي وال دحأ هلبقي ال ىتح

ماد ام امأو ، هبر ركذ ىلع ميقتسيو هبلق اولخي
دورو يف عمطي فال دئاوعلا سابلب ًانيزتم هرهاظ

0 دئاوفلا و بهاوملا
وه يذلا تاوهشلل بحملا ديرملا ألن كللذو ـــ

ديرملا ألن ، ئش هنم ئجي فال هاوهو هسفن ريسأ
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ىلإ نكارلا و ، ينافلا ىلإ نكري ًادبأ يناوهشلا
هللا نأ ليق كلذلو ، يقابلا ىلإ لصي ال ًادبأ ينافلا
رذح : هل لا قو الم سلا هيلع دوواد ىلإ ىحوأ

بولقلا نإف ، تاوهشلا لكأ كباحصأ رذنأو
0 ةبوجحم ينع ايندلا تاوهشب ةقلعتملا

ىلع بجي هنأ تيبلا اذه يف خيشلا انل حضوي امك
رتسلا يف هن أل ، اهرهظي وال هلا وحأ رتسي نأ ديرملا

يف رتسلا ألن ، دفرلا و ةماركلل جات خيشلا لا ق امك
نع ةياكح هللا لوقي كلذلو ، بجاو موقلا قيرط

مكومجري مكيلع اورهظي نإ مهنإ } فهكلا باحصأ
، { ًادبأ ًاذإ اوحلفت نلو مهتلم يف مكوديعي وأ
هللا علطأ نإ : هريسفت يف ةبيجع نبا لوقي اهيفو

اوغلا ب هتاذ رارسأ نم نونكملا هرس ىلع هيديرم
ريغ هقلخ نم ًادحأ هب اورعشي ال ىتح هئافخإ يف

مهومجر مهريغل هورهظأ نإ مهن أل ، هل لهأ وه نم
عوجرلا ىلإ مهورهقي نأب ، مهتلم ىلإ مهوداعأ وأ

0 ادبأ ًاذإ اوحلفي نلو ، موقلا قيرط نع
اي : لا قف همكح ضعب يف كلذ ىلع انخيش دكأو

كتيصوصخ ىلع اوعلطا نإ قلخلا نإ يدلو
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نإ مهنإ } كودص كتيرشب مهل تنح نإو ، كونتف
مهتلم يف مكوديعي وأ مكومجري مكيلع اورهظي

0 { ًادبأ ًاذإ اوحلفت تلو
نع رارس األ ظفح رارب األ نأش نم : لا قي اذل

0 رايغ األ
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ىَت َف اَي ِة َماَر َك لا َو ْهَز ْدِر ُت َلْم اَمَو
ُبِد اَلَو يد ِيأ َت لا ِب َحْتَمًا َسُتْنَصُر

ةفآ نم ه يف انخيش انرذحي هقباسك تيبلا اذهو
هلا غشنا يهو قيرطلا يف كلا سلا بيصت ةريطخ

ىعسي امنإ قداصلا ديرملا ف ، اهوهزو ةماركلا ب
نتتفي ال ىتح ، ةماركلا روهظ نم رفيو ةماقتس لإل

ىلع دكأ دقو ، هبر نع اهوهز هلغشي ال ىتحو ، اهب
: لا قف همكح ضعب يف لبق نم انخيش ىنعملا اذه

هتلغش نمو ، عودخم وهف هلا وحأ وهزل تفلت نم
0 عوطقم وهف ةماقتس اال نع ةماركلا

ضعب مهيلع ترهظ اذإ ءايلو األ بادآ نم نإ لب ـــ
نيعب اهيلإ نورظنيو اهنومتكي مهنإف تاماركلا

يلع ابأ يديس لا ق كلذ يفو ، جاردتس اال
راهظإ ءايبن األ ىلع ىلا عت هللا ضرف امك : يرابذورلا
ءايلو األ ىلع ضرف كلذك ، تازجعملا و تاي اآل

: لا ق مهضعب نإ لب 0 قلخلا اهب نتفي ال ئل اهنامتك
راهظإو تاماركلا ءايلو األ هب عدخي ام فطلأ
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0 مهيلع تاي اآل
لا ح تاراش اإل زونك هباتك يف انخيش فصو كلذل

ةماركلا دنع هلا ح فراعلا : لا قف ةماركلا عم فراعلا
، الء علا و ربكلا ةماركلا عم هلا ح فارعلا و ، ءايحلا

نوتفم فارعلا و ، هلا عفأ دوهش نع ٍناف فراعلا
0 هلا وقأو هلا عفأب

ةماركلا ىلإ ىعسي ال ميقتسملا نمؤملا دبعلا و ـــ
نك : يناجرجلا يلع وبأ لا ق كلذلو ، اهبلطي وال

كسفن نإف ، ةماركلا بلا ط ال ةماقتس اإل بلا ط
كنم بلطي وهللا ةماركلا بلط يف ةكرحتم
يف ةماقتس اإل يه ىربكلا ةماركلا ف ، ةماقتس اإل

0 قراوخلا راهظإب قلا خلا ةمدخ
يشمي ان فال نإ : ديعس يبأ خيشلل ليق امل كلذلو
ليقف ، كلذك عدفضلا و كمسلا نإ : لا ق ءاملا ىلع
رويطلا نإ : لا قف ءاوهلا يف ريطي ًان فال نإ : هل
برغلا و قرشلا ىلإ لصي ًان فال : هل ليقف ، كلذك

امف : هل ليقف ، كلذك سيلبإ نإ : لا ق ، حاو نآ يف
عم رهاظلا يف نوكت نأ : لا ق ؟ كدنع لا مكلا

0 قحلا عم نطابلا يفو قلخلا
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يتلا تاماركلل تفلتلا مدع ىلإ انخيش انهبن كلذلو
نتفي ال ئلو اهب نتتفت ال ئل كيدي ىلع هللا اهرهظي
قيرط يف ةماقتس اال نع كلغشت ال ئلو كريغ اهب

، كتعاطو كلمع ضيف نم اهنأ نظت دقو ، قحلا
ءرملا ب ىفك : همكح ضعب يف انخيش لا ق كلذلو

هبجحتف ، هيدي ىلع ةماركلا ىرجت نأ الً هج
0 هيلع بهاوملا طسب نم نع
: ةتوقايلا يف انخيش لا ق امك
قنا ير ط ضل تا مار ك لا ب ها ت من

ا ند ير م ليس و هز لا ها ت عا ن مو
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ٍم ِئاَر َك َبْحُر هللا ِل ْهأ ْحَبُة ُصَو
َسْعِد ففي َني ِفر َعا لا َيِّم ُدِراَوَو

هللا لهأو نيحلا صلأ بحصت نأ قيرطلا مئاعد نم
، هللا ركذت مهايؤر دنع كن أل ، الك ومل كريس يف
نم كبر نيبو كنيب ام عفريو ، هلا ح كضهنيو

0 كبرو تنأ اه كل لوقيو بجحلا
إال ددؤسلا و فرشلا نم اولا ن ام ةباحصلا لا ن امو

هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديسل مهتبحاصمب
بيطي ناك هللا لوسر ألن إال كلذ امو ، ملسو

يف ثعب يذلا وه } هلا حب مهسوفن يكزيو مهبولق
مهيكزيو هتايآ مهيلع اولتي مهنم الً وسر نييم األ

ام نيعباتلا نإ مث ، { ةمكحلا و باتكلا مهملعيو



XLI

مهعامتجاب إال فرش نم هولا ن ام ًاضيأ اولا ن
ام وهو ، مهب مهعامتجاو هللا لوسر باحصأب

اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي } لا قف ان ال وم هيلإ انبدن
نم ليبس عبتاو } ، { نيقداصلا عم اونوكو هللا

،{ يلإ بانأ
: لا ق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ثيدحلا يفو
نم ) : لا ق ؟ ريخ انئاسلج يأ هللا لوسرل ليق

، هقطنم مكملع يف دازو ، هتيؤر بهللا مكركذ
0 ( هلمع ةرخ اآل يف مكركذو

لمعت مل نإو هللا دبع اي هللا لا جر بحصاو
هللا لوسر هنع هللا يضر ٍرذ ابأ لأس دقف ، مهلمعب

لمعي نأ عيطتسي وال موقلا بحي لجرلا : هل لا قو
نم عم رذ ابأ اي تنأ ) : هللا لوسر لا قف ؟ مهلمع

0( تببحأ
: ةتوقايلا يف انخيش لا ق كلذل
نًا مآ حبص ت هللا لا جر ب حصاو

ا ند لا حي باص م مهو نام األ م هف
لنا صو نداعم مهو ثايغلا مهف

نا جو اودارأ مو بق مر ــ ـ كأ
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انرونب داشرلا اوجري مهءاج نم
نا لا مك سد ق راو نأ هل ت عط س
هلي خل نيد ىلع ءر م لا ) م ير ك لا نا لو سر لا ق ك لذ لو

( للا خي نم مكدحأ رظنيلف
كلذلو ، الء ؤه ةبحصل هللا هقفو نم ةداعس ايف

هب هللا دارأ نم ) يدينجلا مساقلا وبأ يديس لا ق
ألن كلذو ، ( ةيفوصلا ةبحص يف هعقوأ ًاريخ
، هللا ةبحم ىلع ليلد إال يه ام هللا لهأ ةبحص

ىلإ لصوي نم ةبحم : ةبيجع نبا لا ق امك هن أل
فراعلا ىلإ رظنلا و ، هللا ةبحم إال يه ام هللا

ةيقب هيف قبي مل ذإ ، هللا ىلإ رظنلا وه امنإف بهللا
0 هللا رون نم ًأيهم ًارون راصف ، هللا ريغل

ةلق : لا قف همكح ضعب يف انخيش كلذ ىلع دكأو
كلا س وأ ، مدقلا خسار فراع ةبحص نع إال مان األ

0 مدع كلذ نود ام لكو ، ممه وذ قداص
َعَم َكَسْفَن ْرِبْصٱَو } : هيبنل ىلا عت هللا لوق رظناو

همحر نونلا وذ لا ق اهنعو 0 { مُهَّبَر َنوُعْدَي َنيِذَّلٱ
ءارقفلا ةسلا جمب ءاينغ األ ىلا عت هللا رمأ هللا:

هللا لا ق . مهتنسب نا واالسـتـنـ مهعم ربصلا و
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0{ َكَسْفَن ْرِبْصٱَو }: ىل ا عت
ءارقفلا و نيحلا صلا ةبحص : ىكملا ورمع لا ق

ىلإ اضرلا نم بلقتي ةنجلا لهأ نيع نيقداصلا
0 اضرلا ىلإ نيقيلا نمو نيقيلا

من ، اذ ه عنك عد : لجرل مهدحأ لوق نسحأ امو
0 اوأر ام ىأر مهرهس رهسو موقلا عوج عا ج

( 10 )

ىت َف اَي ُكِل ُتْه ْغِو للا ِل هأ حَبُة صو
ِد ْفَو ِبال ِرو ُقُب لا ِب ًاَدْر َف َشا َع ْن مَك

ديرملا نيعي امم ذإ ، هقباسب طبترم تيبلا اذهو
هلا ح هضهني نم بحصي نأ قيرطلا قاشم ىلع
هبشو ، وغللا لهأو نيلفاغلا ةبحاصم نع دعتبيو
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نمب ةلفغلا و وغللا لهأ بحاص نم انه انخيش
ربع دقو ، دفاو وال رئاز بال ًادرف روبقلا نيب شاع

: لا قف ةتوقايلا يف كلذ نع انخيش
نا جا نو نيل فا غلا ل يب س كر تاو

محسنًا ًاين غ فكن مان اآل نعو
نيلفاغلا ترواج نإ : همكح ضعب يف لا ق امك
كتعاطب عئاط تنأو مهتبحاص نإو ، تلفغ

0 تررتغا
ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ا نديس حثنا كلذبو

إال كماعط لكأي وال ًانمؤم إال بحاصت ال ) لا قف
0( يقت

نيذلا و } هلوقب نامي واإل ةاجنلا لهأ فصو وهللا
الء ؤه نأ كلذ ، { نوضرعم وغللا نع مه

مهبلسو مهنع مهذخأ قحلا اوعلا ط امل نونمؤملا
نع ًاديعب مهاوآو ، رايغ األ نع مهلغش دق مهنم
ةبحص ىلإ وغللا لهأ ىلوأ باب نمو وغللا

0 نامي اإل لهأو نيفراعلا
هللا نم ال لوق لكو هلل ال لعف لك وه وغللا و
0 وغل وهف هللا نع كلغشي ام لكو هللا ريغ ةيؤرو
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لطابلا هـو ليقو يصاعملا هـو ـغـو للا ليقو
كلذلو ، هللا ىوس ام لك وه ليقو ، ءانغلا هـو ليقو
لوقي : لا ق هنأ ردكنملا نب دمحم نع كلا م ىور
نوهزني اوناك نيذلا نيأ ةمايقلا موي هركذ ّلج هللا

، ناطيشلا ريمازمو وغللا نع مهعامسأو مهسفنأ
: ةكئ ال ملل لوقي مث ، كسملا ضاير يف مهولخدأ

فوخ أال مهوربخأو يلع يئانثو يدمح مهوعمسأ
. نونزحي مه وال مهيلع

لهأ ةسلا جم نم ىتح انورذح انؤاملع نإ لب
ال : هللا همحر يرصبلا نسحلا لا قف ، ىوهلا

اوعمست وال مهولداجت وال ىوهلا باحصأ اوسلا جت
0 مهنم

ـــ يعخنلا ميهاربإ لا ق امك ـــ الء ؤه ةسلا جم ألن
نساحم بلستو ، بولقلا نم نامي اإل رونب بِهذُت

0 نينمؤملا بولق يف ضغبلا ثروتو ، هوجولا

باحصأ اوسلا جت ال هللا: همحر ةب ال قوبأ لا ق امك
مكوسمغي نأ نمآ ال ينإف ، مهولداجت وال ءاوه األ

0 نوفرعت متنك ام مكيلع اوسبلي وأ ، مهتل ضال يف
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نم ةرجهلا نأب لا ق هللا همحر ةبيجع نبا نإ لب
رئاشعلا و باحص األ ةقرافمو ، ةبجاو ةلفغلا ناطوأ

هللا ىلإ ضوهنلا ىلع دبعلا نوقفاوي ال نيذلا
دلبلا نم رجاهي نأ ديرملا ىلع بجيف ، ةضيرف

نواعتي نم اهيف دجي وال ، هبلق اهيف دجي ال يتلا
طق ًايلو انيأر امو ، تناك ام ةنئاك ، هبر ىلع هب
هيلع هللا ىلص رجاه املف ، ليلقلا إال ، هدلب يف جتنأ

، نيدلا رصن ذئنيحو . ةنيدملا ىلإ هنطو نم ملسو
إال هُقوس رمعي ًايلو دجت ال ، ءايلو األ يف ةنس تيقب
نم لزتعي نأ ًاضيأ هيلع بجيو ، هدلب ريغ يف

، رئاشعلا و جاوز واأل ءانب واأل ءاب اآل نع هلغشي
نع هبلق لغشت يتلا تاراجت لا و لا وم األ كلذكو

هللا0

( 11 )
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الهيًا ِو ْغل لا ب َتا َقْو األ َضَّيَع ْن َمَو
قِد ُعلا ِمن َنظيَم لا َّرُد لا َرَد َه ْن َمَك

نأ ىلإو ، تقولا ةيمهأ ىلإ انخيش اندشري
صرحي يذلا وه قداصلا نمؤملا و قحلا يفوصلا

، هيف عفن ال اميف هيضمي وال هعيضي فال هتقو ىلع
ادقع فلتأ نمك هتقو عيض نم انخيش هبشو
مام اإل وه اهو 0 رردلا هنم تتلفناف ًاموظنم
نم تدفتسا : لوقي هنع هللا يضر يعفاشلا
مل نإ فيسلا ك تقولا ؛ مهلوق نيتملك ةيفوصلا

0 ك عطق هعطقت
ابأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىصو دقو ـــ

كلمعب فيوستلا و كايإ ، رذ ابأ اي ) ــ : لا قف رذ
كل دغ نكي نإف ، هدعب امب تسلو كمويب كنإف
دغ نكي مل نإو ، مويلا يف تنك امك دغلا يف نكف
رذ ابأ اي 0 مويلا يف تطرف ام ىلع مدنت فال كل
ال ًادغ رظتنمو ، هلمكتسي ال ًاموي لبقتسم مك

هريسمو لج األ ىلإ ترظن ول رذ ابأ اي 0 هغلبي
0 ( هرورغو لم األ تضغب أل
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اميف اهرامثتساو مهتاقوأ ىلع فلسلا صرحلو
: لوقي هللا همحر ين ال وخلا ملسم وبأ ناك ، ديفي
ولو ، دازتسم يدنع ناك ام ًانايع ةنجلا تيأر ول

0 دازتسم يدنع ناك ام ًانايع رانلا تيأر
ًامهرد هنم طقس اذإ ناك مهدحأك نكت فال كلذلو

وهو ، يمهرد بهذ هلل انإ : لوقي هموي لظل
 0 يرمع بهذ لوقي وال هرمع بهذي

دنعو دارو واأل ةدابعلا تقو وه دباعلا دنع تقولا و
هيلع ةيعمجلا و هللا ىلع لا بق اإل تقو وه ديرملا
ءيش زعأ وه تقولا و ،  هلك بلقلا ب هيلع فوكعلا و
تقو هتاف اذإف ، كلذ نودب يضقني نأ هيلع راغي
اعوفرم دنسملا يف امك هكرادت ىلإ هل ليبس فال

مل رذع ريغ نم ادمعتم ناضمر نم اموي رطفأ نم
0  هماص نإو رهدلا مايص هنع هضقي

ٍءيش ىلع ُتمدن ام ( : لا ق دوعسم نبا نعو
يلجأ نم صقن ُهُسمش هيف تَبَرغ ٍموي ىلع يمدن

( يلمع هيف ْدَدزي ملو
: ُهظِعَي وهو لجرل لا ق : دينجلا مام اإل لا قو

َكراهن يضمُت مل نإ : ءايشأ ِةث ثال يف ِريخلا ُعامِج )
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ِبحصت مل نإو , كيلع وُه امب ِهِضمُت فال َكل وه امب
كلا م َقفنُت مل نإو , رارش األ ِبحصت فال َرايخ األ
طخس هيف هلل ام يف ُهقفنت فال اضر هيف ِهلل ام يف

)
: ةتوقايلا يف انخيش لا ق امك

انضيف من ر خاز زنك تقولا ف
نا ضر ي ـٍر كذ ب هر هاو ج نم غا ف

نا لا صو ب ة عاس امإ رمعلا ف
نا لصو مرحتو ًامت ح يض ينق وأ

ُت كردأ : لا ق هللا- هم حر ِّير صب لا ن سحلا نعو
ىل عـ ًا صر ح مكن م َّد شأ ـم هِتا ق وأ ىل ع اوناك ًاماو قأ

مكِريناندو مك ـِ مهارد
نِم : ةرئاّسلا مهلا وقأو ، روثأملا فلّسلا كالم نمو

تقولا ُةعاضإ : ِتْقَملا ِةم عال
هيلع هللا ىلص لوسر انديس كلذ ىلع انهبن امك
ىَّتح ، ةمايقلا موي دبع امدق لوزت :(ال لا قف ملسو
هدسج نعو ، هانفأ اميف هرمع نع ، عبرأ نع لأسي

نم هلا م نعو ، هيف لمع ام هملع نعو ، اله بأ اميف
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يملس األ ةزر ب و بأ هاور أنفقه) اميفو هبسك نيأ
0 يذمرتلا هجرخأو

ال سلجم لك : هنع هللا يضر لبج نب ذاعم لا قو
ةرتو ةرسح هيلع ناك ، ىلا عت هبر دبعلا هيف ركذي

0 ةمايقلا موي
مهتاقوأ ىلع نيصيرح فلسلا ناك كلذل

يصوي مهضعب ناكو ، كلذب مهيوذ نوحصنيو
، اوقرفتف يدنع نم متجرخ اذإ الً: ئاق هباحصأ
0 متثدحت متعمتجا ىتمو ، نآرقلا أرقي مكدحأ لعل

لكأي وال تيتفلا برشي يئاطلا دواد ناك كلذلو
زبخلا غضم نيب : لا قف كلذ يف هل ليقف ، زبخلا

0 ةيآ نيسمخ ةءارق تيتفلا برشو
: ةريبه نب ريزولا لا قو ــ

بـحـفـظـه تين ُعـ ام سفنأ تقولا و
يضيع عليك ما هل سأ هارأو

، ةظوفحم هسافنأ نم اي : يزوجلا نب لا ق امك
لين يف سيفنلا رمعلا ُقَفْنُيأ ، ةظوحلم هلا معأو

0 سيسخلا ىوهلا
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، مهتقو ىلع انف ال سأ صرح ناك فيك يخأ رظناف
: لا ق هللا همحر يناتكلا تباث نب دمحم نأ ىتح
، هللا إال هلإ ال توملا يف وهو يبأ نقلأ تبهذ
وأ سداسلا يدرو يف ينإف ينعد ينب اي : يل لا قف

0 عباسلا
( 12 )

ىَد ُه ىل ع ُري ِس َملا و ِم ئاَز َعلا ُقْدِصو
ِدِّنلا و ِس ْفَنلا ىلَع ىَو هَت َمْن ُرا َث يَإَو

ةميزعلا الح سب حلستي نأ ديرملا ىلع بجي هنإ مث
نأ و هكولسو هريس يف داهتج واال دجلا و ةقداصلا

ريسلا ،و ميركلا يبنلا هب ءاج امل ًاعبت هاوه نوكي
ال يدلو اي يخيش يل لا ق دقو 0 ةوبنلا جاهنم ىلع
يف ريسلل ةميزعو ةمه كيدل نوكت نأ يفكت

ةقداص ةمه نوكت نأ بجي اهنكلو ، الك وم قيرط
: لئاقلا لا ق كلذلو

اهب اور سكـ مك ر يد لا ألهل ًا ئين ه
او هم م هن لك ا هن م او بر ش امو

لا وم األ اوقفنأو اومزعو اوَّمه مهل ضال عم الء ؤهف
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بجي ذإ ، اولصو امو اولض مهنكل مهت ضالال ةرصنل
كتدابعب َّنمت ال نأو هللا هجو كتدابعب دصقت نأ
نيديرملا ضعب ينيتأي كلذل ، هللا ىلع كتميزعو

ينيتأي مث ًامايأ هيلع مواديف ًادرو هيطعأو
اذه ديري اذام 0 ايؤر ةمث ىري مل هنأب يل اوكشيو

اي الك! وم ىلع كدروو كركذب نمتأ ؟ ىري نأ ديرملا
تعمس امأ ، هقيفوت ال ول هركذتل تنك ام يدلو

00 هللا} ءاشي نأ إال نوركذي امو } لوقي الك وم
ركذلا ،ف هللا ركذ امنيح ًاصلخم نكي مل اذهف
هجو هب دصقت نأ ةطيرش نكل بولطم داهتج واال
جاهنم ىلع ًاباوص نوكي نأو هيلع هب نمت وال هللا
كلذلو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس

ه فورعمب فراعلا ةوق : نيدم وبأ يد يس لا ق
نأ امك ، مهفورعم ريغل اومست ال نيفراعلا ممهو

0 اه ال وم ىلع ةفكاع لزت مل نيفراعلا ممه
: لا قف همكح ضعب يف انخيش كلذ ىلع هبن كلذلو
، ًابرس قيرطلا رحب يف مزعلا ليبس ذختي مل نم
نم ىري نأ تاهيه ، ًابصن ميلستلا عارش قلطيو

0 ًابجع ةقيقحلا رضخ
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بجر نب لا قو ، داهتج واال دجلا يه ةميزعلا و
لصتملا مزاجلا دصقلا يه ةميزعلا هللا: همحر

0 لعفلا ب
يف هبر هقدص نم عفنأ دبعلل سيل : ميقلا نب لا قو
لا ق ، هلعف يفو همزع يف قدصيف ، هرومأ عيمج
ًاريخ ناكل هللا اوقدص ولف رم األ مزع اذإف } ىلا عت

، لعفلا قدصو ةميزعلا قدص يف هتداعسف { مهل
وهو ، لمعلا قدص هيلع ىقب هتميزع تقدص اذإف
هنع فلختي ال نأو دهجلا لذبو عسولا غارفتسا

0 هنطابو هرهاظ نم ئشب

وهو ، هب إال كلذ ىلع دبعلل ةردق ال هنأ يخأ ملعاو
يف لوخدلا ىلع ديرملا مزع : امهدحأ : ناعون
يف لوخدلا هل لصحي هبو ، ةيادبلا وهو قيرطلا

يناثلا و ، رش لك نع دعبلا و ريخلا و راون األ ةرئاد
ىلإ لا ح نم لا قتن اإل ىلعو رارمتس اإل ىلع مزعلا :

0 ةياهنلا وهو هنم لمكأ لا ح
نمو ، ناطيشلا هنم سئي همزع يف قدص نمو

0 هاَّنمو هفوسو ناطيشلا هيف عمط ددرت
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ةقشم ال ذإ ، لا حلا يف مزعلا ب اوخست دق سفنلا و
اذإف ، ةفيفخ هيف ةنؤملا و ، مزعلا و دعولا يف

تاوهشلا تجاهو نيكمتلا لصحو قئاقحلا تقح
ءافولا قفتي ملو ، تاوهشلا تبلغو ةميزعلا تلحنا
باتك يف هلا ثمو ، هيف قدصلل داضم اذهو ، مزعلا ب

} ةبوتلا ةروس يف ىلا عت هلوق اهنم ، ريثك هللا
نقدصنل هلضف نم اناتآ نئل هللا دهاع نم مهنمو

هلضف نم مهاتآ املف 0 نيحلا صلا نم ننوكنلو
ةروس يف هلوقو { نوضرعم مهو اولوتو هب اولخب
اودهاع ام اوقدص لا جر نينمؤملا نم } بازح األ
رظتني نم مهنمو هبحن ىضق نم مهنمف هيلع هللا

ال}0 يدبت اولدب امو

نم ايندلا لحترت ىتم : فلسلا ضعب لئس دقو
نم ايندلا لحترت ةميزعلا تعقو اذإ : لا ق ؟ بلقلا
مل اذإو ، ءامسلا توكلم يف بلقلا جردو بلقلا
0 ايندلا ىلإ عجرو بلقلا برطضا ةميزعلا عقت
هلوسرو هللا رثؤت نأ دب ال هنأ انخيش نيب كلذك ـــ

: درولا نب بيهو لا ق دقو ، كاوهو كسفن ىلع
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براي لا ق الم سلا هيلع يسوم نأ ملعأ وهللا انغلب
يف لا ق ىتح اًث ثال اهلا ق يب كيصوأ لا ق ينصوأ
ترثآ إال رمأ كل ضرعي ال نأ يب كيصوأ يرخ األ

مل كلذ لعفي مل نمف اهاوس ام ىلع يتبحم هيف
0   همحرأ ملو هكزأ

هلل ةباجتس اإل ةعرس راثي واإل ةبحملا ةم عال نمو
مل نإف } انبر لوق كلذ ىلع انلدو ، هلوسرو

0 { مهءاوهأ نوعبتي امنأ ملعاف كل اوبيجتسي
: لا ق نم نسحأ كلذلو

ا ًعيطم ا ًعما س ينري ص *** يب بقل يذ لا كاو ه نإ
مونلا ينتبلس *** ينيع ضمغو يبلق تذخأ

اًعوجهلا و
ا ًعيم ج ام ه بل ال لا قف *** يدا قر ذ خو يداؤ ف رذ ف
قدص نيب عمج امنيح خيشلا هلا ق ام ةغ بال رظناو
كل ىتأتي نل هن أل ، هلوسرو هللا راثيإو مزعلا

هلوسرو هللا بح نكمتي مل ام مزعلا يف قدصلا
، امهاوس ام ىلعو كسفن ىلع امهراثيإو كبلق يف

هنأو ، هعم ئش وال وه هنأ تملع هتببحأ نإ كن أل
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، ئش رم األ نم كل سيل هنأو ، ئش لك كلا م
0 كاوهو كسفن ىلع هرثؤتو ، هل كلك ملستف

دبعلا و ال صأ ءيش هل سيل دبعلا نأ : ميقلا نب لا قو
. هديس ةقيقحلا ب كلا ملا امنإ . ةقيقح كلمي ال
. هيلإو هنمو هلل اهلك راثئتس واال راثي واإل ةرث فاأل
مل مأ ، هلهج وأ ، هملعو كلذ دبعلا راتخا ءاوس
اهنإف . يضر مأ دبعلا هرك . ةعقاو ةرث فاأل . هرتخي

0 ىلا عت هكلمب قحلا كلا ملا راثئتسا
يور ام اهنم هللا لوسر انديس عم ةباصلا لعف وهو
يِبَّنلا ىَتَأ ال ُجَر َّنَأ - ُهْنَع هللا يضر - َةَرْيَرُه ىِبَأ ْنَع

اَم َنْلُقَف ، ِهِئاَسِن ىَلِإ َثَعَبَف - ملسو هيلع هللا ىلص -
هيلع هللا ىلص ؟ ِهَّللا ُلوُسَر َلا َقَف ، ُءاَم ْلا ِإال اَنَعَم

ْنِم ٌلُجَر َلا َقَف « اَذَه ُفيِضُي ْوَأ ُّمُضَي ْنَم » :- ملسو
ىِمِرْك َأ : َلا َقَف ِهِتَأَرْما ىَلِإ ِهِب َقَلَطْناَف ، اَنَأ ِراَصْنَأْلا

اَم : ْتَلا َقَف ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا ِلوُسَر َفْيَض
، ِكَماَعَط ىِئِّيَه َلا َقَف ، ىِناَيْبِص ُتوُق اَّلِإ اَنَدْنِع

اوُداَرَأ اَذِإ ِكَناَيْبِص ىِمِّوَنَو ، ِكَجاَرِس ىِحِبْصَأَو
ْتَمَّوَنَو اَهَجاَرِس ْتَحَبْصَأَو اَهَماَعَط ْتَأَّيَهَف ، ًءاَشَع
ُهْتَأَفْطَأَف اَهَجاَرِس ُحِلْصُت اَهَّنَأَك ْتَماَق َّمُث ، اَهَناَيْبِص
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اَّمَلَف ، ِنْيَيِواَط اَتاَبَف الِن ُكْأَي اَمُهَّنَأ ِهِناَيِرُي ال َعَجَف
- ملسو هيلع هللا ىلص - ِهَّللا ِلوُسَر ىَلِإ اَدَغ َحَبْصَأ
« اَمُكِلا َعَف ْنِم َبِجَع ْوَأ َةَلْيَّللا هللا َكِحَض » َلا َقَف

َناَك ْوَلَو ْمِهِسُفنَأ ىَلَع َنوُرِثْؤُيَو } : ىلا عت هللا َلَزْنَأَف
.[٩ : رشحلا ] { ٌةَصاَصَخ ْمِهِب
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( 13 )

َعًة ْفِر ِدو ُجلا َو ِسِر لا ِسِر ِرِب لا يِفَو
َمِد لا َنِم َيِفـيُض اَم ُعَطْق َت ِل ْخُب لا ِبَو

لخبلا ذبنو دوجلا و ربلا ىلإ ا نخيش اوعدي انهو
هثيدح يف انبر مسقأ اذل ، ميمذ قلخ لخبلا ألن

كيف ينرواجي ال يل ال جو يتزعو ) لا قف يسدقلا
ناك ذإ ميركلا انيبن الق خأب قلختن نأو ، ( ليخب

، ةلسرملا حيرلا نم دوجأ ملسو هيلع هللا ىلص
هفصو ذإ ، قافن واإل دوجلا يف دمحم كيبنك نكو
يطعي لجر دنع نم مكتئج ) لا قف هباحصأ ضعب

يف انخيش لا ق كلذلو ، ( رقفلا ىشخي ال نم ءاطع
: ةتوقايلا

ا نر ب ع ساوو ًا نا س حإ َت ْمُر نإ
نا هجو دصقاو بوبحملا نم فق نأ

نًا قو م يط عي راون األ دهاش نم
ا ند لا ىلإ يميل وال حا ير لا مثل

ا ندب ع يط يع راتس األ تلا ز نإ
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ا ندو ج نم هدو جو ءا سخ لا بيد
اولا نت نل } هباتك مكح م يف ان ال وم لا ق كلذلو
ئش نم اوقفنت امو نوبحت امم اوقفنت ىت حـ رب ـ لا

هللا همحر ةبيجع نب لا ق اهيفو { ميلع هب هللا نإف
نيب يتلا هسفن نم ُّبحأ ءيش ريقفلل سيل :
يف هحور لذب نمف ، سانلا عيمج دنع لب ، هيبنج
ةياغ وهو ، هتفرعمو هللا ناوضر لا ن هللا ةاضرم
هسفن رقفأ نمو هللا، هزعأ هلل هسفن لذأ نمف ، ربلا
سفنلا لذبف ه، عفر هلل عضاوت نم هللا، هانغأ هلل

، ءاشي ام اهب لعفي ةيبرتلا خيشل اهميدقت وه هلل
لعف نمف ، ددرت بال هيلإ رداب هيلإ هب ريشي ام لكف
لكو ، بحُي ام ةياغ قفنأو ، ربلا ةياغ لا ن دقف كلذ
زعأ سيل ذإ ، ىرح باأل اهريغ لذب هسفن لذب نم

0   اهنم
كبوبحم قافناب اال ربلا ىلا لصت ال تنك اذا لا قيو

0 كظوظح هيلع رثؤت تناو رابلا ىلا لصت ىتمف
هبحي ام ضعب قفنيلف ربلا دارا نم : ىريشقلا لا ق
0 هبحي ام عيمج قفنيلف ىلا عت رابلا دارا نمو

هللا ناف } ىلا عت هلوق ىف ىربكلا نيدلا مجن لا وق
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لا ق امك مكل نوكي هل نونوكت ام ردقبف { ميلع هب
رب نم لا ن ام شارفلا ناف هل هللا ناك هلل ناك نم

هسفن وهو هبحا امم قفنا ىتح هتلعش وهو عمشلا
0

هللا نم هبحاص برقي لعف لك : ىناشاقلا لا وق
هاوس امم ىربتلا ب اال هيلا برقتلا نكمي وال رب وهف

نع هب بجح دقف ًائيش هللا نود نم بحا نمف
ريغب هتبحم قلعتل ً ايفخ ً اكرش كرشاو هللا
لذبب اال ب رقلا لصحي وال دعبلا لوزي فال ، هللا
سفنلا ءانفاو هللا ريغ ةبحم عطقو ةجهملا و لا ملا

0 ةليذرلا اهتافص نع ةيلكلا ب
لخبلا نم ذوعتي ميركلا انيبن ناك اذه لجأ نمو
0 لخبلا و نبجلا نم كب ذوعأ ينإ هللام : لوقيف

جرا عم باتك يف بخالء لا يخي ش فر ع د قو
ةيلب مهيدل تمظع الء خبلا : لا قف لو صولا
تسمطناو ، باهولا ةنم اودهشي ملو ، با جح لا

نم قزري هللا نأ اوسنو ، بابس األ دوهشب مهرئاصب
0 باسح ريغب ءاشي

كرب وه كل هللا رب رس نأ انه انخيش نيبيو
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نوكي لذبلا ردق ىلعو ، قحلا قيرط يف كدوجو
ببس كلخبو ، نانملا ميركلا نم ضيفلا و ءاطعلا

: مهضعب لا ق كلذلو ، هدادمإو كل هللا ضيف عطقل
طعأو ، ديزيو هد ي يف امم ذخأت كدي يف امم طعأ
ديزيو هدي يف ام ذخأت كدي يف ام كدي هطعأو

0 ديزمو هدي هطعي اهيف امو
: نام األ اياصو هباتك يف انخيش لا قو

نا مؤ م حقًا فليس بخيل لا نإ
نا هجو د هش ي سودر ف لا ب كيف مأ
ىلع قحلا قيرط يف كولسلا نأ يخأ ملعاو

ـــ هللا ءاطع نب لا ق امك لخبلا بانتجاو ءاخسلا
حورلا و رسلا و لا ملا و سفنلا لذبب نوكي ام وهو

هب بجح قحلا قيرط يف ئشب لخب نمو ، لكلا و
ريغلا ىلإ قحلا قيرط يف رظن نمو ، هعم يقبو

0 برقلا راونأ عطاوسو قحلا دئاوف مرح
يضر ةشئاعل الة وم نع هللا همحر كلا م ىور دقو
ةمئاص يهو ةشئاع لأس ًانيكسم نأ ، اهنع هللا

: اهل الة ومل تلا قف ، فيغر إال اهتيب يف سيلو
، هيلع نيرطفت ام كل سيل : تلا قف ، هايإ هطعأ
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اهل ىدهأ انيسمأ املف ، تلعفف ، هايإ هطعأ : تلا قف
، لبق نم اهل اودهي اوناك امو ةاش تيب لهأ
نم ريخ اذه ، اذه نم يلك : تلا قو ةشئاع ينتعدف

0 كصرق
كيلع ضيفي هللا نأ انه انخيش انل نيبي كلذلو

يف تقفنأو تلذب ىتم ةيبوبرلا ءاطع ضيف نم
لا ق كلذلو ، هللا ءاطع نم ًاضيأ وهو هليبس

كيلع معنأ امب كنأ ملع : همكح ضعب يف انخيش
كبطاخف ، نونجلا دح هب تفغ ش كنأو ، نوتفم

0{ نوبحت امم اوقفنت ىتح ربلا اولا تن نل } هلوقب
، انيب كيلع كدوجو باجح نأ ملع : ًاضيأ لا ق امك

باطخ ىرسف ًانميهم كبلق ىلع لا ملل كبح نأو
0 { ًانسح ًاضرق هللا اوضرقت نإ } ًانلعم كل هسدق

هريسفت يف رمع نب دمحأ مام اإل هلا ق امب متخأو
هللا ليبس يف مهلا ومأ نوقفني نيذلا نإ : لا قف

مهحاورأ نوقفني نيذلا و ، ةنجلا مهل فلخلا ف
مهلو مهنع فلخلا نوكيف هللا ليبس يف مهبولقو

اهذخأي ريقف ىلإ ةرمت يطعي نمو ، هناحبس قحلا
وأ ةولف مكدحأ يبري امك اهيبريو هنيميب هللا
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نمب فيكف ، لبجلا نم مظعأ نوكت ىتح ، ةليصف
يعبصإ نيب هيبري وهو ىلا عت هللا ىلإ هبلق يطعي
شرعلا نم مظعأ هتيبرتب ريصي مرج فال ؟ هلا مج
هتصرع يف هيف امب شرعلا نوكي لب ، هيف امب

0 ًاديج مهفاف ، فالة يف ةقلحك

( 14 )
ٌدر ُمَج َقْصٌد ِبِر لا ِهو ُجو يُر خو

ِد ْشُر لا َعم ٌدو ُجَو ْسِليٌم َتو ٌر ْهُطو

اهريخ نكل ، ةريثك ربلا هجوأ نأ انخيش انل نيبي
ـــ رهطو ـــ درجم دصق : هجوأ ةعبرأ يف اهلضفأو

0 دشرلا عم دوجو ـــ ميلستو
درجيف دصقلا ديرجت ةيمهأ ىلع انخيش هبن دقو
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ىفك انخيش لا ق امك هن أل ، هدحو هلل هدصق ديرملا
اهب ديري ةدابعب قحلا باب قرطي نأ ًامثإ ءرملا ب

: ةتوقايلا يف لا ق امك 0 قلخلا هجو
نا بر ق اوجري دوصقملا درج نم

نا نو ع ة يا رع لا و ةيان علا يلق
نا هجو ةدا ب علا ب كدار م عل جا

ًا نس مح ةي ـ عم لا و ةداهش لا تنل
قنا لت كدار م او ل جت ام رد ق بو

ا ند سع كرد ت را األنظ بمعية
سنًا حمو كيل ملا هجو ًابلا ط نك

ا نر مأ ب قي فرلا وه يبن لا يكن

نا هجو صد قاف من حر لا د با ع اي
نا قل خ دص تق ري غلل تفتلت ال
نع درجتي دبعلا نأ امهب دصقي ديرفتلا و ديرجتلا  و
ىلإ اًرظن هب يتأي امب يتأي ال ، هلعفي اميف ضارغ األ
نم هب فشوك ام لب ، ةرخ واآل ايندلا يف ضارغ األ

، اًدايقناو ةيدوبع هدهج بسح هيدؤي ةمظعلا قح
ةنم ىري لب هب يتأي اميف هسفن ىري اَّلأ ديرفتلا و
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يفنب ديرفتلا و ، رايغ األ يفنب ديرجتلا ف ؛ هيلع هللا
هتبيغو ، هيلع هللا ةمعن ةيؤر يف هقارغتساو ، هسفن

0 هبسك نع
اوجري ناك نمف } لا قف هباتك يف كلذل انبر انهبنو
ةدابعب كرشي وال ًاحلا ص الً مع لمعيلف هبر ءاقل

0 110 ةي اآل فهكلا ةروس { ًادحأ هبر
ىلص هللا لوسر انديس نع روثأملا ثيدحلا يفو
دبعلا لمعب دعصيل كلملا نإ ) ملسو هيلع هللا
لجو زع هللا لوقي هتانسحب دعص اذإف ، هب ًاجهتبم

0 ( اهب دارأ يايإ سيل هنإ ، نيجس يف اهولعجا :
نم مكنم } أرقي ًائراق ةيفوصلا ضعب عمس دقو ـــ
نيأو : لا قف { ةرخ اآل ديري نم مكنمو ايندلا ديري

0 هللا؟ ديري نم
ًادبع هللا محر : هللا همحر يرصبلا نسحلا لا قو ـــ
ناك نإو ، ىضم هلل ناك نإف ، همه دنع فقو

0 رخأت هريغل
وهف ىلا عت هللا ريغل ركذو ٍمه لك : ليق امك هن أل

0 هللا نيبو كنيب باجح
هم سو نف ىو هت ام سانلل ُت كر ت
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ها جو عز ن مو يا ند حب من
نا هو ان ه تاما قم لا ـت كر ت كاذ ك

هللا ىو س امع ا نتبي غ صد قلا و
ءاوس ديرملا ةراهط ةرورض ىلع انخيش هبن امك

: ةتوقايلا يف لا قف ، ًانطاب وأ ًارهاظ
نا نا مأ ن مأ فيه شطر طهر لا

بنا حو دادو لل ةلي سو لا و هف
نا بو بت ن ير هاطلا ليب س مز لا ف

مزمز ب مهتراهط ت ماد
اننو ع

ا نر كذ ب نا لس لا و كداؤ ف طهر
ا نري غل يل مت ال اني لإ لص خأ
: لا قف نام األ اياصو باتك يف ًاضيأ كلذ نع ربعو

نا نا مز بليل ًار هط او مز لا ف بل
نا ئا للق اور هط ت را نه لا اذ كو

انراوجل ةبرقو نامي لإل رطش رهطلا ف
نا طا ب ثم ر ها ظ في اور هط فت

ان مار ح عن ا هر هط ر هاو ظلا امأ
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ا نري غل ٍدو هش عن طاو ب لا اذ كو
ا نز لع ني مدان لا نيبئاتلا ب حن انإ

انرونل نيدهاشلا نيرهاطلا بحن اذكو
وه قحلا ديرملا ف ، ميلستلا ةرورض ىلإ انهبن امك

فصو كلذلو ، الً ماك ًاميلست هللا دارمل ملسي نم
بولقلا نم هبلق نأب ديرملا كلذ لثم انخيش

نأ مكنم ءاش نمل هباتك يف لا قف ، ةبينملا
: ميقتسي

هتيعم عمجلا و ، هتلا ح ميلستلا } بينملا بلقلا
بلقلا نا انل حضويف ،{ هتوقو هلوح زجعلا ،و

ةلا ح يف ، هماكحأو هلل ملستسم بلق وه بينملا
، هزجع ىوس ةوق وال هل لوح ال ، هللا ىلع عمج
، هاوس امع ضرعم ةيلكلا ب هللا ىلع لبقم بلق وهف

رصبتو بهللا عمست يتلا ءايلو األ بولق يهو
هللا اهيلإ ريشي امع ربعت ، هللا عم ةرضاحو بهللا

0 رهقلا وأ فطللا راهظإ يف
ال كبرو {فال هباتك مكحم يف انبر لا ق كلذلو
ال مث مهنيب رجش اميف كومكحي ىتح نونمؤي

اوملسيو تيضق امم ًاجرح مهسفنأ يف اودجي
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يف هللا همحر ةبيجع نبا لوقي اهيفو { اميلست
ةرئاد نع جرخ هللا مكحب ضري مل نمو : هريسفت

يف دجي ال ىتح دبعلا ناميإ لمكي فال . نامي اإل
، ةيفيلكتلا و ةيرهقلا هللا، ماكحأ نم اًجرح هسفن

امفيك ، ةيلز األ ةردقلا رصنع نم زربي امل ملسيو
، ءاطع وأ اًعنم ، اًزع وأ ذالً ، ىنغ وأ اًرقف ، ناك
نم كلذ ريغ ىلإ ، ةحص وأ اًضرم ، اًطسب وأ اًضبق

، اًنطابو اَرهاظ كلذب ىضريو . ريداقملا الف تخا
اله وم رايتخا ىلإ هرايتخاو هريبدت نم خلسنيو

0 هيبأو همأ نم هب محرأو ، هحلا صمب ملعأ وهف
ملسي ال نم هيلع ملسي :ال همكح يف انخيش لا ق و

0 هيلإ
يبنلا رماو وآل هردقو هللا رم أل نوكي امنإ ميلستلا و

ال إو ، نيينابرلا ءايلو واأل ءاملعلا نم هتثروو ميركلا
إال دادزت نلو ، نامي اإل طورش دح أل ًادقاف تنك

ثوغلا نيدم وبأ يديس لا ق كلذلو 0 ًادصو ًادعب
0 كلك ميلست فوصتلا نمث : همكح ضعب يف

: ةتوقايلا يف لا قف لخبلا كرتو دوجلا ىلع هبن امك
نا ئا عطـ م ير ك من دو بج فق نأ
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ا ندو ج من نًا ئاز خ كيل ع ق فنن
نًا مؤ م حقًا فليس يل خب لا نإ

ا نهجو د هشي سودر ف لا ب فيك ما
، كدوجو كئاطع ردق نوكي كنيقي ردق ىلعو

ءاخسلا ىلع مئاق قحلا قيرط يف كولسلا و
ءاطع نب لا ق امك ـــ نوكي وهو ، لخبلا بانتجاو

، لكلا و حورلا و رسلا و لا ملا و سفنلا لذبب ـــ هللا
يقبو هب بجح قحلا قيرط يف ئشب لخب نمو

0 هعم

0 حيحش يفوص حيبق لك حبقأ نم : ليق كلذلو

سابع نب لا ق امك ايندلا يف سانلا تاداس نأو
0 ءايقت األ ةرخ اآل يفو ، ءايخس األ مه

هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس نع ثيدحلا يفو
، سانلا نم بيرق ، هللا نم بيرق يخسلا ) ملسو
نم ديعب ، هللا نم ديعب ليخبلا و ، رانلا نم ديعب

لهاجلو ، رانلا نم بيرق ، سانلا نم ديعب ، ةنجلا
هاور ( ليخب دباع نم هللا ىلإ بحأ يخس

0 يذمرتلا
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تام اذإ : هنع هللا يضر يسرافلا ناملس لا قو
نع زواجت بر اي : ةظفحلا و ضر األ تلا ق يخسلا

: تلا ق ليخبلا تام اذإو ، ايندلا يف هئاخسب كدبع
بجح امك ، ةنجلا نع دبعلا اذه بجحا هللام

0 ايندلا نم هيدي يف هتلعج امع كدابع

هللا ةبحم اولا نت نل هللا: همحر جنيد لا مام اإل لا قو
0 هللا يف مكسفنأب اوخست ىتح

هسفن لذابو ، يحور ىوس يل ام
فر بمس سيل هاوهي نم حب يف

ين فت عسأ فقد اهب َتي ضر نئلف
0 ف عس ت مل ذإ ىعس ملا خيبة اي
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ٍةَو ْحَص ِب ُدِير ُم اَي َكِو ْحَم ِد عَب ْن ِمَو
َجِد لا ِب ْعَر هاَو ِداَز لا ْمِع َجِل َتَلطْف

هللا هفذقي ثعاب موقلا قيرط لوأ نأ يخأ ملعا
مق هل لوقيف ، هتلفغ نم هظقويل هدبع بلق يف

هسفن لا وحأ يف دبعلا رظنيف ، لفاغ اي كتلفغ نم
ثعابلا اذه ىوقيو ، الت فغو ةيانج نم اهيلع امو

، هتلفغو هداقر نم قيفيف ًاديور ًاديور هسفن يف
بئاجعو ةيهل اإل ةردقلا بئاجع يف ركفتيو

لبقيو بوتيف ، اهعناص عادبإو ضر واأل تاومسلا
اميس ال ، وحملا ةلا ح أدبت انهو ، اهيبريل هسفن ىلع
هديب ذخأيف ، بهللا فراع خيشب هللا هقزر نإ
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ةرام األ هسفن تافآ ديرملا كلذ سفن نع اوحميل
نم هيلخيو ، هبلق شرع ىلع تلجت يتلا ءوسلا ب

سجر نم هسفن يكزيو ، ةميمذلا هفاصوأ
صلخيو ، ىوهلا ةعباتم نم اهرهطيو تاوهشلا

تأدب كلذ هل ققحت ام اذإف ، ةلفغلا ميغ نم هحور
نم يهو ، وحصلا ةلحرم يه ةديدج ةلحرم

هخيش هلخديف ، ميغلا اهنع لا ز اذإ ءامسلا تحص
ىقبيو ناوك األ ةرظن نع بيغيف نايعلا ةركف

، كلذ دعب هلا ح وه نذإ اوحصلا ،ف هدحو نوكملا
ىلحتيل هحورو هبلق ريهطتو هسفن ةيكزت دعب يأ

ًانآرق هيبنك نوكيل ، ةيدمحملا واألخالق لئامشلا ب
دازلا عمج لا حل لقتني يأ ، ضر األ ىلع يشمي

ربع امك فطلت ةلا ح يف وأ رتس يف داعيملا مويل
0 انخيش اهنع

ام لك كرتب رهاظلا ديرجت إال وه ام نذإ وحملا ف
نطابلا ديرجت اذك ، هللا ةعاط نع حراوجلا لغشي

يأ ، هللا عم روضحلا نع بلقلا لغشي ام لك كرتب
0 هلل بلا قلا و بلقلا ديرفت

، هداعيم مويل هداز عمج ىلإ هوحص دعب عرهي مث
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نع هولغشي ال ىتح ، ًادحأ هب نرعشي وال فطلتيلو
ةديسلا انتديس عم ثدح امك ، هراكذأو هداروأ

نم دوشح اهيلإ عره امدنع اهنع هللا يضر ةسيفن
رادلا اه بـ تمحدزاو ةكربلا اهدنع نوسمتلي رشبلا
ثيح رصم ةرداغم ىف ةسيفن ةديسلا تركفف
ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنيدم ىلإ دوعت

ملع املو ةدابعو ءوده ىف اهرمع ةيقب ىضقتل
اوسمتلا ف ، مهقرافت نأ مهيلع قش كلذب رصم لهأ

نكلو مهنيب ءاقبلا اهوجرو اهمزع نع لودعلا اهنم
يرسلا " رصم ىلا و ىلإ اوأجلف اهبلط ىلع ترصأ

اهف ـ طعتسي اهيلا لقتناف  "  فسوي نب مكحلا نب
تمزع دق تنك ىنإ  ) : تلا قف ءاقبلا اهنم بلطيو
رثاكت دقو ةفيعض ةأرما ىنأ ريغ ، كدنع ماقملا

نع ىنولغشف ىترايز نم اورثكأو ىلوح سانلا
اذه ىلزنم نأ ريغ ، ىداعمل ىداز عمجو ىداروأ
داز قد لو ري كب لا دد ع لا و فيثكلا عمجلا اذهل قيضي

ه يلع هللا ىلص صطفى ملا ىد ج ضة ور ى لإ حنينى
ىنإ هللا لوسر ةنبا اي  ) :  ىر الس اهل لا قف ، (  ملسو

ليبسلا كل دهمأسو هنم نيكشت ام ةلا زإب ليفك
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قيض امأ ، كؤاضرو كتحار هيف ام كل ئيهأو  
ىنإو عابسلا بردب ةعساو اراد ىل نإف لزنملا

نأ كلأسأو كل اهتبهو ىنأ ىلا عت هللا دهشأ
تلا قف ، (  ىلع اهدرب ىنيلجخت وال ىنم ـا هيلبقت

، كنم اهتلبق دق ىنإ  ) :  ليوط توكس دعب
ةريثكلا عومجلا ه ذهب عنصأ فيك ىرس اي  :  تلا قو

نأ ىلع مهعم نيقفتت  ) : لا قف ، ( ةريفغلا دوفولا و
عوبس األ ىقابو ناموي ةعمج لك ىف راوزلل نوكي
ءاعبر واأل تبسلا  :  ىأ ، كتدابعل   نيغرفتت
يداور لعجت ال هللام : لوقت تناكو  (  سانلل

0 يداعمل يداز عمجو يداروأ نع ينولغشي
مكحلا ىف هللا ءاطع نبا ىديس لوقي كلذلو

: ةيئاطعلا
مل امم َتَبَن اَمَف ، ِلوُمُخلا ِضْرأ يف كَدوُجُو ْنِفْدا (

0) هُجاَتن متي ال ْنَفْدُي
ضرأ يف اهنفداو ديرملا اهيأ كسفن رتس ا يأ
نوكيو ، هيلحتستو هب سنأتست ىتح لومخلا

رمأ اهدنع روهظلا ريصيو ، لسعلا نم ىلحأ اهدنع
لومخلا ضرأ يف اهتنفد اذإف ، لظنحلا نم



LXXV

متيو اهترمث ينجت ذئنيحف ، هيف اهقورع تدتماو
ماقمب ققحتلا و اإلخالص رس وهو ، اهجاتن كل
ضرأ يف اهنفدت مل اذإ امأو . صاوخلا صاوخ
تتام ، لوجت ةرهشلا رهظ ىلع اهتكرتو لومخلا

0 اهترمث تطقس وأ اهترجش
ًاضرأ ًاضرأ كسفن تنفد املك : نيفراعلا ضعب لا قو

هللا ىلص هللا لوسر لا قو . ءامس ءامس كبلق امس
هنع اوبنت نيرمط يذ ربغأ ثعشأ بر " : ملسو هيلع
." همسق يف هرب أل هللا ىلع مسقأ ول سانلا نيعأ

لا دب األ ضعبل تلق : ةيفوصلا ضعب لا قو
؟ قيقحتلا ىلإ قيرطلا فيك هللا ىلإ نيعطقنملا
. ةملظ مهيلإ رظنلا نإف قلخلا ىلإ رظنت ال : لا ق

مهم كال نإف مهم كال عمست فال : لا ق ، يل دب ال : تلق
نإف مهلماعت فال لا ق ، يل دب ال : تلق ، ةوسق
نيب انأ : تلق ، ةشحوو ةرسحو نارسخ مهتلماعم
نكست فال : لا ق ، مهتلماعم نم يل دب ال مهرهظأ

هلعل اذه : تلق ، ةكله مهيلإ نوكسلا نإف مهيلإ
عمستو ، نيبع ال لا ىلإ رظنت اذه اي : لا ق . نوكي

ىلإ نكستو ، نيلا طبلا لماعتو ، نيلهاجلا كالم



LXXVI

عم كبلقو ةعاطلا ةو حال دجت نأ ديرتو نيكلا هلا
. ينع باغ مث ، ًادبأ نوكي ال اذه ، تاهيه هللا. ريغ

( 16 )
َيًا ِنا َف َري ِس َتَو َس ْفَّن لا ِّل َخُت ْمَل اَمَف

ِد ْعُب ىَوِس ِب يِرَقلا ِبَلَط يِف َتْدِز ام َف
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ىلإ قيرطلا نإ " : يل لا قف كلذ يخيش يل حرشو
ديحولا كباجح تنأ كنأو ، ةوطخ نم لقأ هللا

هللا لوق رسفن فيك ال إو ، ديرت نمو بحت نمع
هنكل ، ( ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحنو ) ىلا عت
دارم باطخ كبطاخف ، هيلإ كنم رارفلا ب كرمأ
مظاعت مهو نإ لوقأ كلذل ، هللا ىلإ اورفف ديرمل

نم كيلإ برقأ وه نمع كامعأ كتاذب كساسحإ
لا حوأو رايغ األ نيغ مهبجح موقف ، ديرولا لبح
ةنم نع راونأ لا يف هيتلا مهبجح موقو ، رازو األ
ىلع بيرق نع نوديعب كئل و أو الء ؤهو ، رافغلا

0 " راتس هدابع
ةيناملظ ًابجحو ةينارون ًابجح سفنلل نأ ملعاو ـــ

كلت نم صلختلا ىلإ لوصولل ديرملا ليبسو ،
نع جورخلا و اهتفلا خمو اهتدهاجم وه بجحلا

0 هبرو دبعلا نيب باجح مظعأ اهن أل اهاوه

يماطسبلا ديزي ابأ يديس نأ ىكحي اذه يفو
فيك بر اي : هل لا قف مانملا يف هبر ىأر هللا همحر
كسفن كرتا : ةزعلا بر هل لا قف ؟ كيلإ قيرطلا
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نم تخلسناف : هللا همحر ديزيوبأ لا قف ، لا عتو
0 اهدلج نم ةيحلا خلسنت امك يسفن

رومأم دبعلا و بد األ ءوس ىلع ةلوبجم سفنلا و ـــ
ناديم يف اهعبطب يرجت سفنلا ف ، بد األ ةمز ال مب

، ةبلا طملا ءوس نع هدهجب اهدري دبعلا و ، ةفلا خملا
، اهداسف يف اهكيرش وهف نانعلا هسفنل قلطأ نمف
الة صلا هيلع هلوقل ناسن لإل مز ال ملا ودعلا يهف
( كيبنج نيب يتلا كسفن كودع ىدعأ ) الم سلا و

سفنلا نأ دادحلا مام اإل لوقيو ـــ يقهيبلا هاور
نع ىهنتو رشلا ب رمأت ةرامأرم األ لوأ يف نوكت
ةفلا خم ىلع ربصو ناسن اإل اهدهاج نإف ، ريخلا

ةنئمطملا ىلإ هجو اهل ةنولتم ةماَول تراص ، اهاوه
، اذكه ةرمو اذكه ةرم يهف ، ةرام األ ىلإ هجوو

اميف ةبغرلا ةمزأب اهدوقي اهب راسو اهب قفر نإف
هذلتستو ريخلا ب رمأت ةنئمطم تراص هللا دنع

0 هنمرفتو هنع رفنتو رشلا نع ىهنتو ، هب سنأتو

نع سفنلا مطف اهك ال مو ةدهاجملا لصأو ـــ
مومع يف اهاوه خالف ىلع اهلمحو ، تافولأملا
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: ءايشأ ةث ال ثب داقنتو سفنلا لذُت امنإو ، تاقو األ
اذإ نيلت امنإ نورحلا ةبادلا نإف اهتاوهش عنم ــ 1

ةبادلا ألن تاعاطلا لا قثأ لمح ـــ 2 0 اهفلع صقن
ت رغصو تلذ اهلمح ديزو اهفلع لق اذإ نورحلا
نأ ـــ 3 تعاطأو تداقناو اهتوق تفعضو

كنيعي نأ هيلإ عرضتتو لجو زع بهللا نيعتست
0 اهيلع

: ةتوقايلا يف لا قف انخيش كلذ ىلع هبن امك
نا ئا لق سد لق ا هبي ط س فن لا ف

ا نأ من يد ير م يا د هاش ت د ها ج
نا بر ق ةر ض حل ىقر ي نأ مار نم

ا نأ ال بو بًا ئا ت ينا لإ يسعى
نا سد قل لا صو لا تمر اذإ دهاج

نا لا صو تدرأ نإ ل هس لصولا ما

هنطاب ىلحت نم هنأب فراعلا انخيش فرع كلذلو
رهاظمب هرهاظ ىلحتو ، تاف اآل سجر نم

0 تاذلا رون ضيفب هيلع قحلا ىلجتف ، االت مكلا
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ُم ُها َفَن َني ِفِرا َع لا ِءا َبَق ُر ِسَو

ِلألَبِد ِة َلا َجَل لا ِد يِر َتْف ِبَمْشَهِد

يل هحضوف تيبلا اذه نع يخيش تلأس دقو
هللا لهأو نيفراعلا ركذ ماود رس نإ الً: ئاق

مهسفنأ نع مهانف وه اآلن ىتح نيحلا صلا
خيشلا لثم ، بهللا مهلا صتاو مهظوظحو

دبع يديسو يودبلا دمحأ يديسو يوارعشلا
تقبف اونف الء ؤهف ، ريثك مهريغو ين ال يجلا رداقلا

ام ةرثك نمف ، مهنوركذي سانلا لا ز امو مهراثآ
تلبذو مهموسر تحمناو هللا ةعاط يف اونف

ةآرم اوحبصأف مهدوهشم راونأ يف ، مهماسجأ
اوناك مهن أل ، اوسني نلو مل كلذلو ، قحلا االت مكل
تومي ال قاب يح وهللا ، مهسفنأب ال مهبرب نويحي

، مهسوفن ةتوم يهو كلذ لبق اوتام مهن وأل ،
نوقاب مه كلذلف ، ةدحاو ةرم إال نوكي ال توملا و

، مهريغو يوونلا مام اإل لثم ، ةيقاب مهراثآو
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: لا ق نم نسحأ كلذلو
ًا هزن م لا جم لا ىأر ي نأ دارأ نم

تا ئي هلا و نيوكتلا نع ىن يف

ًاد ها ش هزن م لا ىن عملا ب فوطيو
ةاكش م لا يف ق حلا رون رو هظل
مل ، دسجلا دهز ، ايندلا يف دهز يأ ينف ىنعمو

حورلا ملا ع يف لب ، دسجلا ملا ع يف شعي
0 بلقلا و

، دصقلا ب هللا ديرفت يأ ، ديحوتلا ىنعمب ديرفتلا و
0 دوهشلا ب هللا ديرفت يأ
ـــ : تاماقم ةث ثال ءانفلا و

دبعلا لعف ىنفي يأ ، لا عف األ يف لا عف األ ءانف ــــ 1
رماوآب ينرمأ هللا نأ ىنعمب ، اله وم لعف يف

وال اهادعتأ ال ًادودح يل َّدحو ًاعرش يل عرشو
ْنإف ، كلذ سكعب ينرمأت يسفنو ، اهزواجتأ

ينرمأت امل داقنأ ملو ، هعرشو هللا رماوآ تمزتلا
نوكي انهف ، مارحلا و تاقبوملا لعف نم يسفن هب

لعف يف يلعف ىنف يأ ، لا عف األ يف لا عف األ ءانف
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ظوظح ىلع هرمأو هللا لعف تمدق يأ ، ىلوملا
ةيبوبرلا رهاظمب هللا كدمي انهو ، اهتاوهشو يسفن

هللا ىلص هللا لوسر انديس عم ثدح ام وهو ،
نم مأل ىف لا ق لهج ابا نأ ىور ذإ ملسو هيلع
هقنع نأط أل ىلصي ادمح م تيأر نئل شيرق ةاغط
ىلع ىقلي نأ مهو الة صلا نع ادمحم انديس ىهن و
رهظلا صالة ىهو الة صلا ىف هآرف ارجح هسأر

نا لا قف كلا م اولا قف هيبقع ىلع صكن مث هءاجف
ةحنج وأ الً وهو ران نم اقدنخل هنيبو ىنيب
نيعللا رصبا ةكئ ال ملا ةحنجا دارملا و تلزنف

الم سلا هيلع لا قف اهباحصا رصبي ملو ةحنج اال
ةكئ ال ملا هتفطتخ ال ىنم اند ول هديب ىسفن ىذلا )و

تفتلي ملو هلعف نع يبنلا انف انهف ، (  اوضع وضع
هللا هدمأف اله وم لعف يف ينفو ، لهج يبأ ديدهتل

دبعلا ءانف رهاظم نم نإف كلذل ، ةيبوبرلا دادمأب
، اله ومل اهكرتي لب هرومأ هسفنل ربدي أال هلعف نع

: لا ق نم نسحأ كلذل
هلكى ري بد ت لا يوذ ف ًار مأ فسك نل ر بد ت ال
منا يك لإ بر قأ اندجت انيلإ رم األ ضوف
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عم ُدبعلا نكمت اذإ هللا: همحر ةبيجع نب لا قو
هجئاوح تناك ، هيف هتبحم تققحتو اله وم

وأ ، ءيشب متها اذإ ، ةذفان اهلك هتمهو ، ةيضقم
يف عراسو ، هنم هللا هنّكم ، ءيش هبلق ىلع رطخ
جوزت هلا بب رطخ نيح ، هبيبح عم لعف امك ، هئاضق
ءانفلا ماقم لهأو . اهايإ هجَّوز هنأ هملعأ ، بنيز

اذإ ، ناك ءيشب اومتها اذإ ، ماقملا اذه يف مهلُج
قرخت ال ممهلا ُقباوسف ال إو ، ريداقملا مهتدعاس

هللا رمأ ناكو } : انه لا ق كلذلو ، رادق األ َراوسأ
 . { ًاروُدقم ًارَدَق هللا رمأ ناكو } ، { الً وعفم
تافصلا ءانف يأ ، فصولا يف فصولا ءانف ــــ 2

اهنم هللا ءامسأ نإ : يخيش يل لا قو ، تافصلا يف
يف درو كلذل ، لا مجلا ءامسأ يهو ققحتلل وه ام

قلعتلل وه ام اهنمو ، هللا" الق خأب اوقلخت " األث
وه ام اهنمو ، راهقلا لثم الل جلا ءامسأ يهو

0 لا مكلا ءامسأ يهو قلمتلل
هيلع تدب ، هتافصو هفصو نع دبعلا ىلخت نإف
علخ نم ةعلخ هيلع هللا علخو ةقيقحلا رهاظم

هللا دجت هللا ءايلوأ نم يلو لكو ، هتافصو هئامسأ
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، ًادهاز ًايلو دجتف ، هئامسأ نم ًامسا هيلع علخ دق
كدمأ كفاصوأ نع تينف املكف ، ًاينغ ًايلو دجتو
كدميف لخبلا فصو نع تينف نإف ، هفاصوأب
كدميف ربكلا فصو نع تينف نإو ، مركلا فصوب
كدميف لغلا فصو نع تينف نإو ، ةزعلا فصوب
فوؤر } هلوقب هيبن هللا ىَّمس دقو ، ميحرلا فصوب

امب ميحر فوؤر هنكل ، هللا ءامسأ نم يهو { ميحر
0 لوقعلا اهل عستت ال هللا ةمحر نكل رشبلا ب قيلي

ىلوملا هيلع ىلجت ، هلعفو هفصو نع ينف نمف
0 ةماركلا هيلع رهظتو ةيبوبرلا فاصوأب

ققحت ) : همكح يف هللا ءاطع نب لا ق كلذلو
هزعب كدمي َكِلُذِب ققحتو ، هفصوب كدمي كفاصوأب

كفعضب ققحتو هتردقب كدمي كزجعب ققحتو ،
هللا ىلع لخد نمف 000 ( هتوقو هلوحب كدمي

ىنعمو ، ةيبوبرلا فاصوأب هدمأ ةيدوبعلا فاصوأب
نمف ، ًابلا قو ًابلق هب فاصت اإل يأ فصولا ب ققحتلا

بهللا ناعتسا نمو ، ئش لك هل لذ بهللا ززعت
لك يف اذكهو ، ئش لك ىلع هللا هناعأ

نسحلا وبأ خيشلا يديس لا قو 000 فاصو األ
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رقفلا ةمز ال مب ةيدوبعلا حيحصت : يلذاشلا
فاصوأ اهدادضأو ، ىلا عت هلل لذلا و فعضلا و

لقو ، هفاصوأب قلعتو كفاصوأ مز فال ، ةيبوبرلا
ريقفلل نم ينغ اي : يقيقحلا رقفلا طاسب ىلع

يوق اي : يقيقحلا فعضلا طاسب ىلع لقو ، كاوس
لذلا طاسب ىلع لقو ، كاوس فيعضلل نم
ةباج اإل دجت ، كاوس ليلذلل نم زيزع اي : يقيقحلا

هللا نإ اوربصاو بهللا اونيعتساو كدي عوط اهلك
0 نيرباصلا عم

وال لولح ريغ نم تاذلا يف تاذلا ءانف ـــ 3
، هللا ركذ اوؤر اذإ نيذلا مه الء ؤهو ، داحتا

ديرملا ققحتيف ، ىحمت امنيح ةباتكلا ك ناسن فاإل
هدسج نع ديرملا ىنفيف ، ناف اهيلع ئش لك نأب

0 هلل هحور ملسيو هنايكو هبلقو

( 18 )
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يتَرا َشِإ ْم َهْفاَف ُدْجو لا إال ْقُد فلا امو
ِنِد ِبال ِدو ُشُه لا ُتا َب ْثِإ َنْفي لا ِبَو

ام ردق ىلع كرتت ام ردق ىلعو ، دجو كرت نم
، تيبلا اذه يف انخيش هيلإ اندشري ام اذه ، دجت

: لا ق ذإ ةتوقايلا يف كلذ ىلإ ر اشأ دقو
ًا نس مح مًا ير ك ًابر تجد كرتا

ا ندو جو ىق تل كرت لا مز ع رد ق بو
هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا برض دقو

مهرايد اوكرت دقف ، كلذ يف ةلثم األ عورأ
مهيلهأو مهد ال وأو مهجاوزأو مهتراجتو مهلا ومأو
كردتسملا يف مكاحلا وه اهو ، اريخ هللا مهضوعف

بيهص جرخ امل : لا ق ةمركع نع هدانسإب يوري
اهنم جرخأف هتنانك لثنف ةكم لهأ هعبت ًارجاهم
يف عضأ ىتح ّيلإ نولصت :ال لا قف ًامهس نيعبرأ

فيسلا ىلإ دعب ريصأ مث ًامهس مكنم لجر لك
امهف نيتنيق ةكمب تفلخ دقو لجر ينأ نوملعتف
سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح انثدحو لا ،ق مكل
هلوق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع تلزنو هوحن
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َءاَغِتْبا ُهَسْفَن يِرْشَي ْنَم ِساَّنلا َنِمَو  ﴿ : ىلا عت
ىلص يبنلا هآر املف ،[207 : ةرقبلا ] ﴾  ِهَّللا ِتاَضْرَم

ال تو عيبلا حبر ىيحي ابأ اي : لا ق ملسو هيلع هللا
هلا م لك يباحصلا كرت فيك رظناف 0 ةي اآل هيلع
دجو املف هللا دجو يبنلا دجو املف ، يبنلا دجيل

حب الً: ئاق يبنلا هأنه دقو ، ئش لك دجو هللا
0 ييحي ابأ عيبلا

رجح يف هعضيو هلك هلا مب يتأي قيدصلا وه اهو
: لا ق ؟ كد ألوال تكرت اذام : يبنلا هل لوقيف يبنلا
ام هنأ يبنلا ربخأ كلذلو ، هلوسرو هللا مهل تكرت
ركب ابأ إال هللا لوسر اهب هأفاك إال ًادي هل دحأ نم

0 هلل هتأفاكم كرت دقف
وال ًائيش كلمي ال يفوصلا نأ نم ًاق ال طنا كلذو

0 ئش هكلمي
عطق فيك الم سلا هيلع ناميلس انديسل رظناو
ركذ نع هتلغشو اهبحأ امنيح اهقانعأو هليخ قوس
نأب ، اهنم ًاريخ هبر هضوعف هلل كلذ لعفف ، هبر
ْذِإ  } دارأ ثيح هرمأب يرجت ءاخر حيرلا هل رخس
ۤيِّنِإ َلا َقَف 0   ُداَيِجْلٱ ُتاَنِفاَّصلٱ ِّيِشَعْلٱِب ِهْيَلَع َضِرُع
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ْتَراَوَت ٰىَّتَح يِّبَر ِرْكِذ نَع ِرْيَخْلٱ َّبُح ُتْبَبْحَأ
ِقوُّسلٱِب ًاحْسَم َقِفَطَف َّيَلَع اَهوُّدُر 0   ِباَجِحْلٱِب

هلل اهعطق امنيحف {0 ِقاَنْعَ أل ٱَو
اهنم اريخ هبر هضوع ، هبر ركذ نع هلغشت ال ئل
ُثْيَح ًءآَخُر ِهِرْمَأِب يِرْجَت َحيِّرلٱ ُهَل اَنْرَّخَسَف  } لا قف

، هنم ًاريخ هللا هضَّوع ًائيش كرت نَم ن مف { َباَصَأ
0 هفلخ ه للا ىلع ناك ، هفلت هللا يف ناك نَمف
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( 19 )

ُم هَدو ُهُع ُنْو َص يَحلا ُل ْهَأ ُةَماَر َك
ِدْجَولا َو َفْقِد لا يِف ُناَوْض ِرلا يوَتْسَيَو

ديرملا نوصي نأ ةرورض ىلإ انخيش انهبني انهو
دقفلا لا ح يف اله وم عم ًايضار نوكي نأو ، هدوهع
ةمارك نأ نيبو 0 هت حاال لك يفو دجولا لا ح يفو

انبر فصو كلذلو ، هقاثيمو هدهع نوص يف ديرملا
لا قف نارسخلا ب هدهع ضقني نم ىلا عتو هناحبس
ِدْعَب نِم ِهَّللٱ َدْهَع َنوُضُقنَي َنيِذَّلٱ } هل جال لج

َلَصوُي نَأ ِهِب ُهَّللٱ َرَمَأ آَم َنوُعَطْقَيَو ِهِق ا َٰثيِم
ُمُه َكِئ ۤـ َلوُأ ِضْر ٱأل يِف َنوُدِسْفُيَو

27 مقر ةيآ ةرقبلا ةروس {  َنوُرِسَٰخْلٱ
موي هودهاع يذلا هللا دهع نوضقني نيذلا اهانعمو
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نم واإلخالص ةيدوبعلا و ديحوتلا ىلع قاثيملا
0 هقاثيم دعب

هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انل ركذو : ةداتق لا ق
ال نمل ناميإ ال " : هتبطخ يف لوقي ناك ملسو

نمل نيد ال يأ 0" هل دهع ال نمل نيد وال , هل ةنامأ
هللا لوسر عم هدهع ناخ نملو هللا عم هدهع ناخ

0 سانلا و هخيش عمو
ْاوُفْوَأَو } ىلا عت لا قف دوهعلا ب ءافولا ب هللا انرمأو ـــ

نب ىيحي لا قو ، { الً وُؤْسَم َناَك َدْهَعْلٱ َّنِإ ِدْهَعْلا ِب
ىلع دهعف ، اًنطابو اًرهاظ دوهع كيلع كبرل : ذاعم

ال نأ حورلا ىلع دهعو هاوس دهاشي ال نأ رارس األ
. ةبرقلا ماقم قرافي

ىلع دهعو ، فوخلا قرافي ال نأ بلقلا ىلع دهعو
ىف حراوجلا ىلع دهعو ، ضئارفلا ءادآ ىف سفنلا

: لوقي وهللا . تافلا خملا بوكر كرتو بد األ ةمز مال
.{ الً وُؤْسَم َناَك َدْهَعْلٱ َّنِإ }

عم هدهعو هبر عم هقاثيم نوصي يذلا ديرملا و ــ
رادك األ نع هبلق افص ديرم وه امنإ هخيشو هيبن
كلت ىفوف رارس واأل مولعلا هبلق رصبأو ، رايغ واأل
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دعرلا ةروس يف هللا مهفصو كلذلو ، دوهعلا
َلِزنُأ آَمَّنَأ ُمَلْعَي نَمَفَأ } هلوقب 19،20 يمقر نيتي اآل
ُرَّكَذَتَي اَمَّنِإ ٰىَمْعَأ َوُه ْنَمَك ُّقَحْلٱ َكِّبَر نِم َكْيَلِإ
َنوُفوُي َنيِذَّلٱ 0 ِباَبْلَ ٱأل ْاوُلْوُأ
َنيِذَّلٱَو  0   َقاَثيِمْلٱ َنوُضُقنَي َوالَ ِهَّللٱ ِدْهَعِب

ْمُهَّبَر َنْوَشْخَيَو َلَصوُي نَأ ِهِب ُهَّللٱ َرَمَأ آَم َنوُلِصَي
{ ِباَسِحلا َءوُس َنوُفاَخَيَو

نمفأ   : هللا همحر ةبيجع نب لا ق اهريسفت يفو
ىتح ، رايغ واأل رادك األ نم هبلق ةآرم ْتَّفَصَت
ءامس نم ةلزانلا رارس واأل مولعلا راطمأ ترصبأ
ىتح اهنم علضتف ، راتخملا يبنلا ىلع توكلملا
هناسل مولعلا راهنأب عبنو ، هرسو هبلق اهنم أل تما
عفري ملف ، ةريصبلا و بلقلا ىمعأ وه نمك ، هركفو
بولقلا ولوأ مولعلا كلتب عفتني امنإ ؟ ًاسأر كلذب

اهلا معأو اهمولع تفصف ، اهثبخ بهذ يتلا ةيفاصلا
اولخد نيذلا ، بويعلا و ئواسملا دبز نم اهلا وحأو

، مهدوهعب اوفوأف ، خياشملا ةيبرت تحت
، هترضح نم مهدعبي نأ مهبر اوفاخو ، مهولصاوو

ىلع مهسفنأ اوبساحف باسحلا مهشقاني وأ
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، تادهاجملا ماود ىلع اوربصو ، تاقو واأل سافن األ
صالة اوماقأو ، تادهاشملا ءاضف ىلإ اوضفأ ىتح
ـ بويغلا ةرضح يف فوكعلا يهو ـ بولقلا

نزاخمو مولعلا ةعس نم مهقزر امم اوقفنأو
لهأ مهن أل ناسح باإل ةءاس اإل نولباقيو ، موهفلا

. ناسح اال ماقم
يف هبر رمأب ىضريو هدهع نوصي ي ذلا كلذك ـــ
ليق اذل ، هتاقت قح هللا ىقتا نمم وه ، لا ح لك

دودحلا ظفحو دوهعملا نوص : يه ىوقتلا قح نأ
0 اضرلا تعنب ءاضقلا نايرج تحت دومخلا و
مهبحي نأ ىلع هللا مهدهاع نيذلا مه ليقو
 0 هريغ اوبحأ امو هدهعب اوفوأف ، هنوبحيو

نأ ًاضيأ دهعلا ِضْقَن ْنِمو هللا: همحر يريشقلا لا ق
0 هدوهش نع ًةظحل كُّرِس ديحي

قح ىف هرس سدق ىماطسبلا ديزي وبا لا ق
هللا نيع نم طقس نم اوعد هفلا خ امل هذيملت

هدي تعطقف قرس و نيثنخملا عم كلذ دعب ىؤرف
ذيملت لثم ! هتعيب ىفو نمم وه ني ،أ ثكن ن مل اذه
هسفن ىقلأف رونتلا ىف كسفن قلأ هل ليق ىنارادلا
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0 ءافولا ةجيتن هذه ام ال سو ادرب هيلع داعف هيف
ءارضلا و ءارسلا يف هت حاال لك يف ىضري كلذك

، دقفلا و دجولا لا ح يف ءاطعلا و عنملا لا ح يف
هللا يضر - سابع نبا هللا دبع ةم األ ربح لوقيو

ةمايقلا موي ةنجلا ىلإ ىعدي نم لوأ :- امهنع
. لا ح لك ىلع ىلا عت هللا نودمحي نيذلا

يضر - دوعسم نب هللا دبع ليلجلا يباحصلا اذهو
ام تقرحأ ةرمج سحلأ "ألن : لوقي - هنع هللا

لوقأ نأ نم ىلإ بحأ تقبأ ام تقبأو ، تقرحأ
هتيل نكي مل ءيشل وأ ، نكي لم هتيل ناك ءيشل

0" ناك
ىضريو هدوهع يفوي يذلا هدبع هللا فصو دقو

هئ ال بو هيهاونو هبر رماوآ ىلع ربصيو هللا رمأب
نمو نيقداصلا نم هنأب ءارضلا و ءارسلا يف

} 177 ةي اآل ةرقبلا ةروس يف لا قف نيقتملا
نيرباصلا و اودهاع اذإ مهدهعب نوفوملا 0000و

نيذلا كئلوأ سأبلا نيحو ءارضلا و ءاسأبلا يف
0{ نوقتملا مه كئلوأو اوقدص
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اوحلفأ نيذلا نينمؤملا تافص نم كلذ لعج امك
مهدهعو مهتانام أل مه نيذلا و } هل جال لج لا قف

زع - هلل نإ : نيفراعلا ضعب نع درو اهيفو { نوعار
كلذ هدجوُي ، هيلإ امهرِسُي نْيّرس هدبع ىلإ - لجو

، همأ نطب نم جرخو دِلُو اذإ : امهدحأ ، ُهمَهلُي ماهلإب
ًارهاط ايندلا ىلإ كتجرخأ دق ، يدبع " : هل لوقي
رظناف ، هيلع كتنمتئا ، كرمُع كتعدوتساو ، ًافيظن

امك يناقلت فيك رظناو ، ةنام األ ظفحت فيك
" : هل لوقي ، هحور جورخ نع ٌرِسو  " ، كتجرخأ

اهتظفح له ؟ كدنع يتنامأ يف تعنص اذام ، يدبع
ءافولا ب كاقلا ف ، ةياعرلا و دهعلا ىلع يناقلت ىتح

؟ باقعلا و ةبلا طملا ب كاقلأف اهتعضأ وأ ؟ ءازجلا و
ْمُه َنيِذَّلٱَو } : لجو زع هلوق يف لخاد اذهف  "

0{  َنوُعاَر ْمِهِدْهَعَو ْمِهِتاَناَم أل
ما َّمهَّل لا ) لم سو عليه هللا ىل ص يب ن لا ءا عد ن مو
امو ُتحُّب، اميف يل ةَّو ُق ْلُه َعجاف ُأحُّب امم ينَت ْقَزَر

اميف يل اغاَرَف ُهْلَعجاف ُّبِحُأ امم ينع َتْيَوَز
0 ( ُبِحُت

ماقم دبعلا غلبي ىتم : ذاعم نب ىيحيل ليقو
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؟ اضرلا
لماعي اميف لوصأ ةعبرأ ىلع هسفن ماقأ اذإ : لا ق
ينتعنم نإو , تلبق ينتيطعأ نإ : لوقيف , هبر هب

0 تبجأ ينتوعد نإو , تدبع ينتكرت نإو , تيضر
نم وه ينارادلا ناميلسوبأ لا ق امك اضرلا ف كلذل

سانلا ىنغأ وه يضارلا ديرملا و ، نيلسرملا الق خأ
هللا( لوسر انديس ةيصو ضعب يف درو امل

وهو ، ( سانلا ىنغأ نكت كل هللا مسق امب ىضراو
هللا لوسر نأ درو امل هتداعس بابسأ نم كلذك

0 هللا) ىضق امب هاضر مدآ نب ةداعس نم ) لا ق
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ٍة َيا َغ َلَغ ْبَأ ِناَو ْضِر لا ِب بُلُغ َتَو
ِدْرِو لا و َكِد ْه عل ٌطا َب ْحِإ سْخِط لا بَو

ىنعمل ديكأت وه ذإ ، هقباسب طبترم تيبلا اذهو
هريدقتو هماكحأ ىلع طخستلا كرتو بهللا اضرلا

ذنم هللا عم كدهعل طابحإ طخسلا كلذ يف ألن ،
هماكحأب يضر ًابر بهللا يضر نمف ، مكبرب تسلأ

: همكح يف ههجو هللا مرك يلع مام اإل لا ق كلذلو ،
0 دهعلا مرك نم دولا ةحص

، ةبحملا رامث نم ةرمث وهو طخسلا دض اضرلا و
الف خب ، هلل بلقلا غرفي ذإ مظع األ هللا باب وهو
امك اضرلا و ، هللا نم بلقلا غرفي وهف طخسلا
ميدق ىلإ بلقلا نوكس وه : هللا ءاطع نب هفرع

0 هب ىضريف لضف األ هل راتخا هنأ دبعلل هللا رايتخا
نب رشب نع ( هللا همحر ) ايندلا يبأ نبا ركذ دقو
تلق : لا ق ـ ءاملعلا نم ناكو ـ يعشاجمل ا راشب

  ينصوأ : دباعل



XCVII

يرحأ وهف , كاقلأ ثيح ردقلا عم كسفنب قلأ : لا ق
طخست نأ كاّيإو . كمه لّلقُيو , كبلق غرفي نأ

لا ةلفغ يف هنع تنأو طخسلا كب لحيف , كلذ
0 به رعشت

تدجو ) : لا ق ( هللا همحر ) هبنم نب بهو نعو
سانلا عرسأ نَ م يردت له : دواد لآ روبز يف

, يمكحب نوضري نيذلا ؟0 طارصلا يلع ًاّرم
ءارقفلا يأ يردت له 0 يركذ نم ةبطر مهتنسلأو

, يمسقبو يمكحب نوضري نيذلا ؟0 لضفأ
 0 مهيلع تمعنأ ام يلع ينودمحيو

يذلا ؟0 يدنع ةلزنم مظعأ نينمؤملا يأ يردت له
0   سبح امب هنم ًاحرف دشأ يطعأ امب وه
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مٍة كح ب ُءاط َعلا ُطس َبْنَي ِعنَملا يفو
ِدْرِو لا ِب ُةَرا اإلَش ُهو ِماَل ُغ لا ْتُل َقَو

ديرملا ف ، ءاطع هعنم كلذكو ، ءاطع هللا ءاطعف
ناك ءاوس ىضريف هللا دنع نم لك هنأب ملعي قحلا
انخيش هيلإ اندشري ام وهو ، ءاطع وأ ًاعنم رم األ
رضخلا هلعف امب كلذ ىلع للدو ، تيبلا اذه يف

بالء رم األ رهاظف ، الم غلل هلتق نم الم سلا هيلع
ام اذهو ، حنمو ءاطع ةقيقحلا يف هنكلو ، عنمو
الم سلا هيلع ىسوم انديس هللا ميلكل رضخلا هنيب

َناَكَف ُمَ ال ُغْلٱ اَّمَأَو } هلوق يف ان ال وم انل اهنيبو
0   ًارْفُكَو ًاناَيْغُط اَمُهَقِهْرُي نَأ آَنيِشَخَف ِنْيَنِمْؤُم ُهاَوَبَأ
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َبَرْقَأَو ًةا ـ َكَز ُهْنِّم ًارْيَخ اَمُهُّبَر اَمُهَلِدْبُي نَأ آَنْدَرَأَف
0{   ًامْحُر

هن أل ، ( ناسحإ هللا نم عنملا ) نأب : ليق كلذلو
0 بوبحم بيبحلا هلعفي ام لكو كبيبح

كاذف َتْعِنُم اذإ : يمتاحلا يبرعلا نبا لا ق كلذل
ىلع كرتلا رتخا ، هعنم كاذف تيطعأ اذإو ، هؤاطع

0 ذخ األ
هللا كاطعأ امبر ) : هللا ءاطع نب ال مكحلا يفو

سفنلا ألن كلذو 0( كاطعأف كعنم امبرو ، كعنمف
ألن ، ءاطعلا دنع طسبنت ام ًابلا غ ةماوللا و ةرام األ
دنع ضبقنت اهنأ امك ، اهتوهشو اهتعتم ءاطعلا يف

، اهظوظح كرتو اهداوم عطق عنملا يف ألن ، عنملا
هنع مهفت مل اهبرب ةلهاج كاذو اذه يف يهو
ىتم : همكح يف هللا ءاطع نب لا ق كلذلو ، هتمكح

وه عنملا داع ، عنملا يف مهفلا باب هللا كل حتف
مهفاو هيلإ فرعت لب كبر مهتت فال 0 ءاطعلا نيع

امك ـــ كردت كاذنيح ، هيدي نيب كدايق قلأو هنع
ىتمو ، هرب كدهشأ كاطعأ ىتم ــــ مكحلا يف
فرعتم كلذ لك يف وهف ، هرهق كدهشأ كعنم
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0 كيلع هفطل دوجوب لبقمو كيلع
كلذب كعنمف ، سوفنلا هيهتشت ام كاطعأ امبرف
ايندلا ةعتم كاطعأ امبرو ، سودقلا ةرضح
امبرو ، اهتجهبو ةرضحلا لا مج كعنمف ، اهترهزو
امبرو ، قحلا لا بقإ نم كعنمف قلخلا لا بقإ كاطعأ
كلملا ب سن األ كاطعأف ، قلخلا لا بقإ نم كعنم
نزاخم كل حتفو مولعلا كاطعأ امبرو ، قحلا
ةفرعمو مولعملا دوهش نع كلذب كبجحف ، موهفلا

كلذ تفرع نإ لا مج اإل ىلعو 0000 مويقلا يحلا
ميكحلا وه ذإ هب ضراو هريبدتو هللا دارم مزلا ف

0 ميلعلا
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ٍد َهْش َم ُنا قْر ُف ِدو لا ِل هأ ُة يا فَغ
األَبِد ى لإ ِلا َكَم لا ب َسَّد َتَق ٍدْر لف

دولا لهأ مهو ناسح اإل لهأ ةياغ نأ انخيش نيبي
سدقتملا درفلا قحلا مه ال وم هجو دوهش يه

اضر ىوس مهتعاطب اودصقي مل 0 هنأش لج لا مكلا ب
لب ، نانجلا وال نيعلا روحلا مهدصق ال ، مه ال وم
لهأ الص خإ وهو ، نانحلا برلا هجو مهدصق
هباتك يف مه ال وم مهفصو دقو ، ناسح واإل قدصلا
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لج لا قف مهعم هسفن ربصي نأ هيبن رمأ امنيح
مُهَّبَر َنوُعْدَي َنيِذَّلٱ َعَم َكَسْفَن ْرِبْصٱَو } هنأش
َكاَنْيَع ُدْعَت َوالَ ُهَهْجَو َنوُديِرُي ِّيِشَعْلٱَو ِةاَدَغْلٱِب

ْنَم ْعِطُت َوالَ اَيْنُّدلٱ ِةاَيَحْلٱ َةَنيِز ُديِرُت ْمُهْنَع
ُهُرْمَأ َناَكَو ُهاَوَه َعَبَّتٱَو اَنِرْكِذ نَع ُهَبْلَق اَنْلَفْغَأ

0 { ًاطُرُف
لا ،ق { ههجو نوديري } : ىلا عت هلوق ريسفت يفو
مهلا ؤسو مهءاعد نأ نَّيب هللا: همحر ةبيجع نب

نم ، هيف ةبحمو هيلإ اًقوش ، هؤاقلو هتيؤر وه امنإ
ال هللا مهتمه لب ، هاوسب لغُش وأ ، هريغب قلعت ريغ
لا ق . هيلع مهتدارإ رصق قدص اَمَل َّ ال ِإو ، هريغ
وأ ، اًفوخ رانلا نم ءاقتا لمعي نم : ءايح اإل يف

تاينلا ةلمج نم وهف ، ءاجر ةنجلا يف ةبغر
نإو ، ةرخ اآل يف دوعوملا ىلإ ليم هن أل ةحيحصلا

هللا ةعاط دصق ىلإ ةفاض باإل الً زان ناك
: لا ق مث . هاوس ٍرم أل ال ، هل ال جلو هتاذل هميظعتو

هيلع هبحاص ديري أال اإلخالص: : ميور لوقو
، نيقيِّدصلا إلخالص ةراشإ وه ، نيرادلا يف اًضوع

ةفاض باإل الص خإ هريغو ، قلطملا اإلخالص وهو



CIII

0 ةلجاعلا ظوظح ىلإ
هناحبس هللا نأ ول : يماطسبلا ديزيلا وبأ لا ق امك ـــ
ةنجلا نم اوثاغتس ال ، هتيؤر نع ةنجلا لهأ بجح

0 رانلا نم رانلا لهأ ثيغتسي امك

( 23 )

ىَت َف اَي ُةَءوُر ُملا ُهَو ِراَد ِجلا ُع ْفَرَو
ِّنِد لا َو ُمِحِبك يِف ِمِرا َمَك لا ْنُع ُصَو
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ةءورملا قلخ وه ميرك قلخ ىلإ انخيش ريشي
، كيلإ ءاسأ نمو كيلإ نسحأ نم ىلإ ناسح واإل

رضخلا هلعف ام ىلإ ةراش باإل قلخلا كلذ حضو دقو
امنيح ىسوم انديس عم هتصق يف الم سلا هيلع
ىلع كشوأ تيب رادج اهيف ادجوو ةيرق ىلع ارم
اوبلط مهنأ مغر ، هحلصأف رايهن واال طوقسلا

0 مهومعطي ملف ةيرقلا هذه لهأ نم اماعط
نإف ، ًاروسيم الً هس سيل كلذ نأ يخأ ملعاو
كيلإ نسحأ نمل إال نسحت ال نأ يضتقي دق لدعلا
ءاسأ نمل نسحت نأ ءايبن األ قلخو ةءورملا نك ل ،
ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس لعف امك ، كيلإ
هدحو هللا ةدابعل مهاعد امنيح فئاطلا لهأ عم
اومدأ ىتح ةراجحلا ب هومرو هوذآف ، اإلسالم ىلإو

لا بجلا كلم هيلإ هللا لسريف ، فيرشلا همدق
يأ نيبشخ األ مهيلع قبطأ ينترمأ نإ : هل لوقيل
كلذ ىبأي هللا لوسر نكلو ، تلعفل نيلبجلا
نأ ىسع ، ال : لوقيو ةمحرلا و ةءورملا ب مهلماعيو
رفغا هللام ، هللا دحوي نم مهب ال صأ نم هللا جرخي

0 نوملعي ال مهنإف يموقل
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، يذوأو هيلإ ئسأ ام اذإ ءرملا نأ يخأ ملعاو
درو اهل راصتن اإل ىلإ هتعدو هسفن هيلع تماق

ةسيرف عقيو ، اهل ماقتن واإل ةءاس باإل ةءاس اإل
ةلفغلا لهأ نأش اذهو ، نيطايشللو اهاوهو هسفنل

مهنيطايشو مهسوفن يديأ يف نيكولمملا
قداصلا ديرملا و ةءورملا لهأ نكل ، مهءاوهأو

نأ ةنئمطملا ةقداصلا ةنمؤملا هسفن هيلع ىبأت
هوعدت لب ، اهل راصتن واال اهتاوهش ءارو قاسنت

ةءاس اإل ةلباقمو نارفغلا و ةمحرلا ىلإ كلت هسفن
0 ناسح باإل

نم ناسح باإل ةءاس اإل ةلباقمو ةءورملا نإف اذل
نب ليضفلا لا ق كلذلو ، نمحرلا دابع تافص
اذإو ) هللا لوق ريسفت يف هللا همحر ضايع
هيلع لهج نإ : ( ام سال اولا ق نولهاجلا مهبطاخ

، ىطعأ مرحأ نإو ، نسحأ هيلإ ئسأ نإو ، ملس
0 لصو عطق نإو

ـم ير ـ كلا يبنلا نع رثأ ذإ لئاضفلا لضفأ نم وهو
كعطق نم لصت نأ لئاضفلا لضفأ نم ) هلو قـ
0 ( كمتش نمع حفصتو كمرح نم يطعتو
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ربخأ امك دبعلا نإو ، قلخلا نسح ىلع ةم عال وهو
نسحب غلبيل ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا انلوسر

هنإو لزانملا فرشو ةرخ اآل تاجرد ميظع هقلخ
0 ةدابعلا فيعضل

: لا ق نم نسحأ دقو
هعضوم ريغ يف ولو ال يمج عرزا

عنص امنيأ جميل يضيع فلن
به نا مز لا لا ط اذإ ل يمجلا نإ

عرز يذ لا إال هد يحص فليس
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ىَت َف اَي ِةَحاَمَسلا ِلَلُح يِف ْفَو َعلا ْذُخ
ِدَر ِبال ًا َحْت َف ِتاَر َحَض لا َكَل حَّت ُتْف

عم وفعلا قلخب قلختلا ىلإ هيديرم خيشلا دشري
ةرضحلا تاحوتف كيلع لا هنتل ، ةحامسلا

0 ةينابرلا
: ىلا عت قحلا لقي مل { نورفغي مه اوُبِضَغ ام اذإو }
ال ، يرشب فصو بضغلا ألن اوبضغي مل نيذلا و
، هعفد يف ةدهاجملا بولطملا ف ، قولخم هنع كفني

هدوجو مدعف ، هلصأ نم هلا وز ال ، هنع أشني ام ّدرو
يعفاشلا لا ق كلذلو ، صقن الً صأ رشبلا يف

وهف بضغي ملو بِضغُتْسا نَم " : هنع هللا يضر
هلا وز ال ، هروهظ دعب همظك وه فرشلا ف " رامح

0 ةيلكلا ب
لوقي ذإ ، هيلع هرجأ لعج قلخلا اذه مظعلو
اهنعو هللا} ىلع هرجأف حلصأو افع نمف } ان ال وم

ٍدانم يداني ) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لا ق
فال ، مقيلف هللا ىلع رجأ هل ناك نم : ةمايقلا موي
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0 ( افع نم إال موقي
قيدصلا ركب ىبأ انديس هناحبس ىلوملا بتاع دقو

هيطعي ناك ام حطسم نع عنمي نأ مسقأ امنيح
نينمؤملا مأ هتنبا ضرع يف ضاخ نأ دعب هايإ

ِلَتْأَي  َوالَ } لا قف اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا
ٰىَبْرُقْلٱ يِلْوُأ ْاۤوُتْؤُي نَأ ِةَعَّسلٱَو ْمُكنِم ِلْضَفْلٱ ْاوُلْوُأ
ْاوُفْعَيْلَو ِهَّللٱ ِليِبَس يِف َنيِرِجاَهُمْلٱَو َنيِكاَسَمْلٱَو

ُهَّللٱَو ْمُكَل ُهَّللٱ َرِفْغَي نَأ َنوُّبِحُت َأالَ ْاۤوُحَفْصَيْلَو
{   ٌميِحَّر ٌروُفَغ

رباك واأل خويشلل هللا ُبيدأتو ُنايب ةي اآل يف
نم الت، زلا و تارثعلا بحاص اورجهي َّ أال

بونذلا رفغي ثيح هللا، قلخب اوقلختيو ، نيديرملا
مهفاطعأ اوُّفُكَي االّ ْمُهَمَلْعَأو ، يلا بي وال َماظعلا

. مهنع
حابم هلا م يفوصلا ألن { سانلا نع نيفاعلا و }
تدرأ اذإ : لوقي ةيفوصلا ضعب ناكو . رده همدو

ام ىلإ رظناو ، هبضغأف ريقفلا لا ح فرعت نأ
. هنم جرخي

ىلص ّيبنلا عم ناك ركب ابأ نأ : ةريره يبأ ْنَعو  
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يف عقوف لجر ءاجف ، سلجم يف ملسو هيلع هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا و ، تكاس وهو ، ركب يبأ
هيلع بضغف ، درلا َضعب ركب وبأ َّدر مث ، مستبي

اي : لا قو ، ركب وبأ هقحلف ، ماقو - الم سلا و الة صلا
هيلع ُتْدَدَر مث ، مستبت تنأو ينمتش هللا، لوسر
َتنك نيح " : لا ق . َتمُقو َتبضغف ، لا ق ام َضعب
عقو َتملكت املف ، هيلع ُّدري ٌكَلَم كعم ناك ًاتكاس

، ناطيشلا هيف ْدعقم يف َدعق أل ْنُكأ ملف ، ناطيشلا
ملظي دبع سيل هنأ ملعت : قح ثالٌث ، ركب ابأ اي
سيلو ، هرصن اهب هللا زعأ إال اهنع وفعيف ةملظم

هللا هداز إال ةرثك اهب ديري ةلأسم باب حتفي دبع
هللا هداز إال ةلص وأ ةيطع حتفي دبع سيلو ، ةلق

نيذلا { نينسحملا بحي وهللا } } ." ةرثك اهب
نيبو مهنيب اميفو هللا، نيبو مهنيب اميف اونسحأ

هللا0  دابع
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ٍةَراَشِب ِسُر ِف ْهَكلا ُل َهَأ َكْلِب يِفَو
ِّدو لا َمَع َتُضُر اَل َةَءا اإلَس َّنَأ ِب

عم ةعاطلا ةرورض ىلإ كلا س ديرم لك انخيش هبني
ردص ام اذإو ، دودص دو ريغ نم ةعاطف ، دولا
أجلا و هتمحرو كبر وفع نم نسأيت فال بنذ كنم

ال هتمحرب كيلع ىلجتي نأ هلأساو دو يف كبرل
ةريغص ال ) ةيئاطعلا مكحلا يف ليق كلذلو ، هلدعب

( هلضف كهجاو اذإ ةريبك وال ، هلدع كلباق اذإ
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ضعب يف يلذاشلا نسحلا وبأ يديس لا ق كلذلو
وال ، تببحأ نم تائيس انتائيس لعجاو )0 هئاعد
ال ناسح فاإل ، تضغبأ نم تانسح انتانسح لعجت

بحلا عم رضت ال ةءاس واإل ، كنم ضغبلا عم عفني
(0 كنم

فهكلا لهأ بلك ىلإ انخيش ريشي تيبلا يفو
فرعي راصو زافف هدوو كبر ةمحر هتكرادت يذلا
ةمحر هكرادتت يصاعلا كلذك ، فهكلا لهأ ةيتفب

وهو ، هلضفو هتمحر عساوب هرمغيف هدوو هبر
وال نعزجت ال همدق لزت دق ديرم لكل ىرشب
نم هتمحرب صتخي كبرف الك وم ةمحر نم نسأيت

0 ميظعلا لضفلا وذ وهو ءاشب
ليلد غلبأ الم سلا هيلع مدآ انديس ةصق يف كلو

} كلذ انملعيل هط ةروس يف انبر لا ق ذإ ، كلذ ىلع
هيلع باتف هبر هابتجا مث 0 ىوغف هبر مدآ ىصعو

هللا: همحر ةبيجع نب لا ق اهريسفت يفو { ىدهو
، ةيئابتج اال يف رثؤُي ال نايصعلا : يطساولا لا ق

هتكردأ مث ، اًف خال رهظأ : يأ { ىصعو } : هلوقو
ىرت أال ، نايصعلا ةمذم هنع تلا زأف ةيئابتج اال
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اًمزع هل دجن ملو يسنف } : هلوقب هرذع رهظأ فيك
هللا يضر يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا لا قو هـ. .{
نأ ملعاو . ةف ال خلا تثروأ ةيصعملا تمعن : هنع
نأ لبق ضر األ ىلإ طبهأ دق الم سلا هيلع مدآ
يِف ٌلِعاَج يِّنِإ  }: ىلا عت لا ق ، قلخي
دقف [30 : ةَرَقَبلا ] {  ًةَفيِلَخ ِضْرَ ٱأل

تضتقا هتمكح نكل ، هقلخي نأ لبق هفلختسا
ةف ال خلل هلوزن يف اًببس هلكأ ناكف ، بابس األ دوجو

ةعفرو ، اًسح لوزن وهف ، ضر األ ةرامعو ةلا سرلا و
، ةيدوبعلا فرشل هلزنت فراعلا ةلز كلذكو ، ىنعم

0 هللا دنع هردق عفتريف
نكل ، هبر مدأ ىصع فيك ملسملا يخأ رظناف
ةيانع هتكردأ ذإ ، ةيانعلا نم طحت مل هذه هتيانج

ةنج نم هعفرو ، هادهو هيلع باتف هلضفو هبر
ةنج ىلإو ضر األ ةرامعو ةف ال خلا ىلإ فراخزلا

0 دولا عم رضت ال ةءاس اإل ًاقحف 00 دوهشلا
ناك دقف نيعللا سيلبا عم لا حلا فيك رظناو

ءامسلا يف عضوم دجوي وال ةكئ ال ملا نيب ًاسوواط
هل تناك امنيح كلذ عمو ، ةدجس هيف هلل دجس إال
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ىلجت هللا ىلع ربكت امنيحو هللا ةئيشم عم ةئيشم
، نيدلا موي ىلإ نعللا هؤازج ناكف هلدعب هيلع هللا

كيلع نإو 0 ميجر كنإف اهنم جرخاف } هبر هل لا قف
كنم منهج ألمألن } لا قو { نيدلا موي ىلإ يتنعل

0 { نيعمجأ مهنم كعبت نممو

( 26 )

ٌقِداَص ِب ُحلا َعَم ىَوْكَشلا ُرثْك ُي وال
ُدِو ِبه ًاَرْد َص ُساو سو لا ُر َهْق َي اَلو



CXIV

يف قدص يذلا قداصلا ديرملا لا ح وه اذهو
، كلم امو هحورو هسفن هل ملسف ، اله ومل هتبحم
، الء بلا لوزن دنع ىوكشلا نع هناسل سبحف
،ألن اله وم ءاضقل طخستلا نع هبلق سبحو

كحورو كسفن ىلع الك ومل كراثيإ يه ةبحملا
لعفي بيبحلا ف ، ًارهجو ًارس هل كتقفاومو كلا مو

ءاش نإو ، رجه ءاش نإو ، لصو ءاش نإ ، ءاشي ام
مام اإل لا ق كلذلو ، عنم وأ ىطعأ ءاش نإو ىلبأ
ولو بوبحملا هبحي ام بحت نأ ةبحملا : دينجلا

0 توملا هيف ناك
بذعتسا ، هلل هنأ ملعو اله وم ديرملا بحأ ىتمف

دقف ، ىوهيو بحي نمم اهن آل ، ىولحلا ك ىولبلا
لوق نسحأ ام كلذلو ، ىولبلا هتبحم يف تباط

: لئاقلا
اشحلا َقِزُم ولو ىوكش ىوهلا يف امف

كبح يف قاشعلا ىلع راعو
ىوكشلا

، هدوعي ضيرم ىلع نونلا وذ لخد امل كلذلو
سيل : نونلا وذ هل لا قف ، ًةَّنأ َّنأ هملكي ناك امنيبف
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لا قف ، هبرض ىلع ربصي مل نم هبح يف قداصب
ذذلتي مل نم هبح يف قداصب سيل لب : ضيرملا

0 هبرضب
: لا ق نم نسحأ كلذل

ةقاف ر هدلا نم يباب ْتَقَرَط اذإ
رش بلا و ةر س ملا باب اهل فتحُت

بًا حر م الً هسو الً هأ اهل ُتلقو
ردقلا ةليل نم ىظحأ يدنع تك قو ف

هللاَ ـُت فر عـ ذنم : هلوق ديزي يبأ نع يكح امك
لا وحأب هللا مايقب يملعل طق ًادحأ تو ـ كش ام

0 ديبعلا
ال هللا بحب ئلتمملا ردصلا اذه لثم نإف كلذك

باغ بلق وه ذإ ، هاوس هلخدي وال ساوسو هرهقي
امك ، سانلا بر دوهش يف ساوسولا و سانلا نع

: مهضعب لا ق
مهسوسوي ساوسو سانلل ناك نإ

ي سا ن خو يساو سو وهللا تنأف
بلقل هللا نم ةذخأ يه ةبحملا : دينجلا لا ق كلذلو

0 هاوس ئش لك نع هدبع
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ةرثك نم نيديرملا ضعب اكش : يزارلا ريسفت يفو
، نينس رشع ًادادح تنك : ذاتس األ لا قف ، ساوسولا
: اولا قف ، ةثلا ث ةرشع اًباوبو ، ىرخأ ةرشع ًاراصقو
، متيأر ام مكنكلو تلعف : لا ق ، كلذ تلعف كانيأر ام

دادحلا ك تنكف ؟ ديدحلا ك بلقلا نأ متفرع امأ
تعرش كلذ دعب مث ، نينس رشع فوخلا رانب هنيلأ

مث ، نينس رشع راذق واأل راضو األ نع هلسغ يف
بلقلا ةرجح باب ىلع تسلج لا وح األ هذه دعب

لزأ ملف هللا» إال هلإ «ال فيس ساال ىرخأ ةرشع
ىتح لزأ ملو هللا، ريغ بح هنم جرخي ىتح
بلقلا ةصرع تلخ املف ، ىلا عت هللا بح هيف لخدي
تطقس هللا ةبحم هيف تيوقو ىلا عت هللا ريغ نع
بلقلا قرغف رونلا نم ةرطق الل جلا ملا ع راحب نم

إال هيف قبي ملو ، لكلا نع ينفو ، ةرطقلا كلت يف
هللا))0 إال هلإ ((ال رس ضحم
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َحِقيَقًة يِه ِعَّد َت َما َيُكْن َلْم ا مَو
ِضِد ىل َع ِمَت ِه يِو َتْط اَم ُق ِبا ُيَط

اورهطي نأب نيديرملل خيشلا نم ةوعد يهو
ىلجم مهرهاوظ نوكي نأو ، مهنطاوبو مهرهاوظ

ةي ال ولا و ناسح اإل ىعدا نمف ، مهنطاوب هيوطت امل
ناك ، رايغ باأل ءولمم هنطابو ، اهب رهاظتو ءافصلا و
كلذل ، ةبقاعلا ءوس هيلع ىشخيو ًامومذم هللا دنع
هرهاظ ررح نم : همكح ضعب يف انخيش لا ق
هناسحإ نيعب هفعض ىلإ لبقأ ، هاوس امم هنطابو
هلفكتو ، هافطصاو ةيانعلا تابن هتبنأو ، هاضرو

0 ةيتاذلا هتاردقب
نأ مه ال ومل نولهتبي نوفراعلا ناك كلذ مظعلو

يديس ناك دقف ، مهنطاوبو مهرهاوظ حلصي
درو يف هئاعد ضعب يف لوقي يركبلا ىفطصم
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يرهاظ الي وم اي ي نم حلصأو 000: رحسلا
هب ينترمأ ام لا ثتماب يرهاظ نيز يهلإ 0 يبلو
رايغ األ نعو رارس باأل يرس نيزو ، هنع ينتيهنو

0 هنصف
ملعاف كنطابك ًايقن ًارهاط كرهاظ ناك ىتم كلذلو
ميظع ريخ يف كنأو كيلع هللا لضف نم كلذ نأ
انخيش لا ق اذل ، لوصولا جراعم يف رئاس كنأو

، هفصو ءادرب كرهاظ نيز ىتم : همكح ضعب يف
كاعد دقف ، هسدق راونأ نم كنطاب يف قرشأو

0 مظع األ هرس كعدوتساو ، هسنأ جراعمل
يف ًىدص هل سيل هيعدت امو كرهاظ ناك نإ امأ ــ
هلوقب هللا مهفصو نيذلا هنيعب قافنلا وهف ، كنطاب

، الً} يلق إال هللا نوركذي وال سانلا نوءاري }
: ةراش هللا:اإل همحر ةبيجع نب لا ق اهريسفت يفو
هلا معأ َنساحم ُسانلا ىرَي نأ بحأ نم لك

، ءايرلا نم ةبعشو قافنلا نم ةبعش هيفف ، هلا وحأو
، هنطاب بيرختو ةرهاظ نييزت : يئارملا ةم ال عو

سانلا بقاري ، هلا وحأو هلا معأ نسحب سانلل نيزتي
لوقي : لوقي ءامكحلا ُضعب ناكو هللا، بقاري وال
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نم ديب ىئارت نم ُرمأ : يئارُم اي ـ: " ىلا عت ـ هللا
ترثك ولو ، ةليلق اهلك هلا معأ اذه لثمف  " هيصعت

نيصلخملا لا معأو ، يساورلا لا بجلا ك سحلا يف
نيئ ارملا لا معأو ، سحلا يف تَّلق ولو ةريثك اهلك

0 سحلا يف ترثك ولو ةليلق اهلك
لا مع األ بحأ ملعن ول اولا ق ًاماوقأ هللا بتاع دقو
لزن املف ، اهانمزلو اهيلإ انعراسل هللا ىلإ هللا

، هنايتإ نع اوسعاقتو هيف اولقاثت داهجلا ضرف
ام نولوقت مل اونمآ نيذلا اهيأ اي } هل جال لج لا قف
ال ام اولوقت نأ هللا دنع ًاتقم ربك 0 نولعفت ال

انيقل اذإ اولا ق موق يف تلزن ليقو ، { نولعفت
ناك املف ، ًاديدش االً تق مهانلتاقو انتبث اودعلا

لوسر عم اوتبثي ملو مهضعب رف ، دحأ ةوزغ موي
هتيعابر ترسكو فيرشلا هسأر جش ىتح هللا

ةي اآل هذهب هللا مهبتاعف ، ملسو هيلع هللا ىلص
اولوقت نأ ضغبلا و تقملا مظعأ نم نأ مهل نيبو

نامي اإل مزاول نم ألن كلذو ، نولعفت ال ام
انل نيب اذل ، ةميزعلا تابثو قدصلا يقيقحلا

، كنطابو كرهاظ يوتسي نأ تيبلا اذه يف انخيش
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0 نامي اإل نم هرهظت امل ًاقباطم كنطاب نوكي نأو
وأ حاالً يعدي أال ديرم لكل ًاضيأ هيجوت وهو
دهاع ديرم لكل باتع وه امك ، هيف سيل ًاماقم
هاوهو هسفن دهاجي نأ هيبنو هبر هلبق نمو هخيش

، هنع مهعفديو مهلتاقيو نيعمجأ سيلبإ دونجو
نيطايشلل ةسيرف هسفن كرتي لب لعفي ال وه مث

لوقت مل اله وم هل لوقيف ، مهدهاجي وال مهناوعأو
0 لعفت ال ام

( 28 )

ًا َعُرَو َت ِماَر َح لا ِلا َم لا َعن َهْز َتَن
األَبِد ىلِإ ِتا َق ِبو ُم لا َسِبيَل ِّل َخَو

دعتبيل قيرطلا يف كلا س ديرم لك انخيش بطاخي
تاقبوملا و بونذلا نع دعتبي نأو مارحلا لا ملا نع

نيذلا ناسح اإل لهأ كلسم وه اذهو ، ًادبأ ًامئاد
نيذلا } هل جال لج هلوقب هباتك يف هللا مهفصو

وهو { ممللا إال شحاوفلا و مث اإل رئابك نوبنتجي
لوسر باحصأ هيلع راسو ناسح اإل لهأ كلسم
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كلذ يف صصقلا و ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا
هعمو اموي راس رمع نب هللا دبع نأ ، اهنم ةريثك

رمع نبإ لا قف منغ يعار يقلف هناوخإ ضعب
يعارلا لا قف ( منغلا هذه نم ةاش انعب ) يعارلل

لق ) رمع نبا لا قف ، يديسل اهنإ ، يل تسيل اهنإ
، هللا نيأف يعارلا لا قف ( بئذلا اهلكأ كديسل

يلا بهذ مث ، هللا نيأف ددري لظو رمع نبإ يكبف
، دبعلا يرتشإو ، هنم اهارتشإو منغلا بحاص

0 منغلا هل بهوو هقتعأو

يف لا قف هتاملظو مارحلا راضم انخيش انل نيبو
لا ملا ـــ : مارحلا لكأ تاملظ نم ): تاراش اإل زونك

، تاولص هبحاصل لبقي ال : تاملظ عست هل مارحلا
، الت زلا ىلع ةأرجلا يوقي ، تاوهشلل بلقلا قوسي

لعف نع بجحي ، الت فغلا ب ةريصبلا سمطي
دصي ، تاكربلا و رارس واأل راون األ عزني ، تاحلا صلا
ضارم واأل مهلا بلجي ، تاداسلا ةمئ األ قيرط نع

0 ( تاي واآل دارو األ نع فرصي ، تايلبلا و
: ةتوقايلا يف انخيش لا ق كلذلو

انضلا نم بار شلا و كماعط ر هط
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ا ند عن ظالم هل دا ب علا ظلم
اندبع حبصت تامر حلا نع د عباو

لنا صو مر تح فوس ال إو ًاقح
ا ندود ص با ب كاذ ف مار حلا ل عف

نا علا ظالم حت لف قيرطلا وهو
مارحلا لا ملا كرت ىلإ سيل كلذك انخيش هبن لب
ماعطإ ىلع صرحلا ىلإ كلذك هبن لب ، طقف

: ةتوقايلا يف لا قف الل حلا نم كد ال وأ

نا قزر ب الل حلا لا ملا مهمعطأ

انتاكرب اومرحيف مارحلا ب مهيلتبت ال

تاراش اإل زونك سورد يف انخيش كلذ حضوو
دعب اال ماث اآل ىلع سوفنلا تأرتجا ام :(وهللا لا قف
كرت دعب إال لا حو واأل اي ال بلا تلزن امو ، مارحلا لكأ
نع سانلا تدصنا امو ، لا وم األ عمج يف عرولا
لا م ىلع يدعتلا دعب ،اال ميقتسملا طارصلا
نكس امب اال بولقلا تدسف امو ، ـيـتـيـم لا
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هيل ع حبيب لا لو ق تمهف قد نو تك كلعل 0 بويجلا
باجتسم تكن مك عطم ب طأ : دعس انديسل الم سلا

االعظم مس األ ة فر عم يف كس نف بعتت فال ، ءاعد لا
ا هت عاسو ، مطعم لا بي طت نا اهدهاج لكن ،

نيك ام أل با جت يس
قبل ك لا آلم با جت س يو ، ك يوا عد قبل
، ًابي جم لك يكن ًا بي جم هل تكن ام رد قب 0ف كلا و قأ
اذإ عادلا ةوعد بي ـ جا بير ق ينإ ((ف لو يق ك بر ف

مهلعل يب اونمؤيلو يل اوبيجتسيلف ناعد
ضعب يف كلذ ىلع انخيش دكأ امك 00(( نود شر ي

، مارحلا لكأ نع هنطب مصع نم ) لا قف همكح
0( ماث اآل ةملظ نم هنطاب هللا مصع

كنيب لعجاو ، مارحلا لكأو كايإ ديرملا اهيأ ايف
ةملظ هن أل ، ًاعينم ًادس هتاهبشو مارحلا نيبو
فيكف هلا ح دهشي هللا نأ فرع نم ألن ، ةميظع

نإف ، عمطي لا صولا ب فيك لب ، هنطب أل مي مارحلا ب
: خيشلا لا ق امك مهلا ح لا صولا لهأ

بحاللنا او عرو ت ما عط لا اذكو
ا ند عن او تابو م هن طاو ب او َخل
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نإ : لوقي هللا همحر طابسأ نب فسوي ناك ـــ
نم اورظنا : هناوع أل ناطيشلا لا ق دبعت اذإ باشلا
هوعد : لا ق ءوس معطم ناك نإف ؟ همعطم نيأ

عم هداهتجا نإ ، هسفن مكافك دقف دهتجيو بعتي
0 هعفني ال مارحلا لكأ

بطأ : انل نولوقيو كلذ اننوملعي انخايشأ ناكو
وال ليللا موقت ال نأ كيلع جرح وال كمعطم

0 راهنلا موصت
: اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ تلا قو ـــ
ول ، تادابعلا لضفأ وهو عرولا نع نولفغتل مكنإ

ةملظلا نم هبلف يف ثدحي ام مارحلا ُلكآ ملعي
يلا يللا و ماي األ ىوطل حراوجلا روتفو ةواسقلا و

0 تابيطلا لكأ نع أشني حلا صلا لمعلا ألن ، ًاعوج
لا ق امأ ، ًابيط إال لبقي ال بيط هللا ألن كلذو ـــ

بيطلا ملكلا دعصي هيلإ ) هباتك مكحم يف انبر
0 ( هعفري حلا صلا لمعلا و

دعس اي ) : دعسل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لا قو
0 ( ةوعدلا باجتسم نكت كمعطم بطأ

همصع مارحلا نع دعبلا يف دهاجو دهتجا نمو
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يبساحملا ثراحلا وه اذهو ، مارحلا نع هللا
هيف ماعط ىلإ هدي دم اذإ ناك ، هللا همحر
ملعيف ، ٌقْرِع هعبصأ سأر ىلع برض ، ةهبش

0 مارح هنأ
تاقبوملا و يصاعملا لعف ىلع ديرملا ةأرج يفو

يف للخ دوجو ىلع ليلد مارحلا لا ملا هلوبقو
يف انخيش هبطاخي كلذل ، هتيدوبع يفو هكولس

: هلوقب ةتوقايلا

لنا صو ةر ظن كيل ع نوكت ىنأ
ان هاو يصاعملا ن جس يف حورلا و

ا نروضح نيبم نع تماعت نيع
نا سد ق لزا من د هش ت نأ تا هي ه

ذإ ، اله ومل هتبقارم مدعو هتلفغ ىلع ليلد وه لب
هرضاح هللا نأ ملعيو اله ومل ًابقارم نوكي فيك

ماث واآل تاقبوملا لعف ىلع أرجتيو هاصعي فيك
: انخيش لا ق كلذلو ، مارحلا لا ملل يعسلا و

ا ند هع صن ةملظب تول خ اذإو
ا ندو جو دهشاف كاري بي قر لا نإ
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نا لا ح د هش ي هللا نأ فر ع نم
يلقنا ف ئا حص لا ب مثآملا فيك

بعيننا كار ن يتنا عم ب قار
انضراو كفرط ضغف حيبقلا نعو

( 29 )

ُهُدْرِو َداَز َما ِر ْكِذ لا َم يِر َك َفليَس
ُدو لا ُهو يَن ِفِرا َع لا َدْرِو ِكَّن َلو
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نم ًاميظع ًأدبم تيبلا اذه يف انخيش حضوي
بر هلل دولا وهو ، نيملا علا برل ريسلا ئدابم

هداروأ ةرثكب فرعي ال ميركلا نأ نيبف ، نيملا علا
0 هقلا خو اله ومل هدو رادقمب لب ، هتعاطو هركذو
ٌدبع وه امنإ هبرب فراعلا قداصلا ديرملا نأ كلذ
كلذ نكمت دقو ، هنايكو هبلق هدوو هللا بح مأل
ىلع كلذ راثآ ترهظف ، هبلق فاغش نم دولا
ًامئاد هركذي ، هتعاط يف ًادجم هارتف ، هحراوج

وأ هناسلب امإ هركذ نع لفغي ال ، هركذب سنأيو
هن أل ، لوغشم هبرب هلكف ، هلكب وأ هرسب وأ هبلقب

0 هركذ رثكأ ًائيش بحأ نم ليق امك
ءاج لا ق هنع هللا يضر سنأ نع ثيدحلا يفو
هيلع هللا ىلص يبنلا جاوزأ تويب ىلإ طهر ةث ثال
هيلع هللا ىلص يبنلا ةدابع نع نولأسي ملسو
نحن نيأ اولا قو اهولا قت مهنأك اوربخأ املف ملسو
مدقت ام هل رفغ دق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم
ليللا يلصأف انأ امأ مهدحأ لا ق رخأت امو هبنذ نم
رطفأ وال ادبأ رهدلا موصأ انأو رخ اآل لا قو ادبأ

ادبأ جوزتأ فال ءاسنلا لزتعأ انأو رخ اآل لا قو
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لا قف مهيلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجف
ينإ وهللا امأ ! ؟ اذكو اذك متلق نيذلا متنأ
رطفأو موصأ ينكل هل مكاقتأو هلل مكاشخ أل
يتنس نع بغر نمف ءاسنلا جوزتأو دقرأو يلصأو

هل ثيدحلا اذهو 0( هيلع قفتم ) 0 ينم سيلف
ريسلا و ةدابعلا يف داصتق اال اهنم ةديدع دالالت
لمعلا نأ اهنمو 0000 هيدهو ىفطصملا جهن ىلع

نع تلخ نإ اهريغو ةقدصو موصو ركذ نمريثكلا
دولا نم اهعم دب ال ذإ ، ةلماك ريغ ةصقان يهف دولا
هيلع يبنلا ف ، الً مكأ ناك دولا ركذلا بحص اذإو ،

ةعاطلا يف امكلا غولب نع اناهني ال الم سلا و الة صلا
ةعاطلا يف لا مكلا نأ ىلإ حضوي نكلو ، ةدابعلا و

ريخ نأ رث األ يف درو كلذلو ، ةمئاد تناك ام وه
ةيموميدو ، لق نإو اهمودأ هللا ىلإ لا مع األ

دو نع ةعبان تناك نإ إال ىتأتت ال ركذلا و ةعاطلا
روتفلا ب ةدم دعب ةبحاص تباصأ ال إو ، بحو
هعيطيو اله وم ركذي نم عم ىفانتي اذهو ، للملا و

0 بحو دو نع
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( 30 )

َمًا ِئا َق ِدو لا و ِدْرِو لا َني َب َت ْمُد اَمَو
ِد َشَر يِف ُنَك يِدَو ٌلو ُصْو َم َفَحْبُلَك

اذهو ةبحملا عم ةعاطلا ةرورض ىلع انه هبني وهو
وهو ، ديرملا اهيأ كدشر ىهتنمو لا صولا هيف
ركذلا و ةعاطلا ف ، قباسلا تيبلا ىنعم ضعبل ديكأت

لا ق كلذلو ، ترثك نإو اهنم لئاط ال دو ريغ نم
عم ديرملا ةدابع : يلذاشلا بهاوملا ابأ يديس
يهف ، حراوجلل بعتو بلقلل لغش ايندلل هتبحم

0 ىلا عت هللا دنع ةليلق ترثك نإو
قلخلل روج األ فعاض نأ ًادو بهللا ىفكو 00

0{ نولمعت امو مكقلخ وهللا } اولمعي مل ام ىلع
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( 31 )

ىَر َي ْم َلَو َمَّنًا ِرِب لا َر ْجَأ َماَر ْن َمَو
َعِّد لا ِب َدْرِو لا َضَّيَع ٍد يِر ُم َلا ِفَع

يتلا تاف اآل ىدحا خيشلا هيف جلا عي تيبلا اذهو
اله وم ىلع نمي ضعبلا ىرتف ، نيكلا سلا بيصت
، تاحلا ص لا معأو داروأو راكذأ نم هولتي امب
نأ هيلع هللا ةنم ةدهاشم نع هتريصب تيمعو
وه هللا قيقحتلا ىلعف ، لا مع األ كلتل هللا هقفو

0 كيلإ بسنو لعف دق هنأش لجف ، لعافلا
هلوق ريسفت يف هللا همحر يريشقلا لا ق اذه نعو

: { نامي لإل مكاده نأ مكيلع ُّنمي هللا لب } ىلا عت
ْنِم اهآر ْنإف هلا وحأو هلا معأ نم ًائيش ظح ال ْنَم

فيكف ًاركم ناك هسفنل اهآر ْنإو ، ًاكْرِش ناك هسْفَن
يذلا و ؟! ركم وه امب وأ ٌكْرِش وه امب دبعلا نمي
ىلع هسفنل ىري فيك .. ةَّنِملا لوبق هيلع بجي
وهف ؛ هلل ُةَّنِملا لب ! ّةحيضف يرمعل اذه ؟! ةَّنِم هريغ
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ُدبعلا ناك اذإ إال ًةنم ُةنملا نوكت وال . ةمعنلا ُّيلو
ةفص يف الً ولعم ناك اذإ اَّمأف ، هلا ح يف ًاقداص
ُةَّنِملا 0و ةَّنِم ال اهبحاصل ٌةنحم يهف هتافص نم
ِةَّنِملا ب نكلو ، نيقولخملا نم تناك اذإ َعينصلا ُرِّدَكُن

هللا0 لبق نم تناك اذإ ةمعنلا بيطت
لك نأ يف ىري هللا همحر ةبيجع نبا خيشلا نإ لب

هِخيش ىلع َّنَم ىتح لهجلا هيلع بلغ نَم
نونمي }: هقح يف لا قي ، هاطعأ امب وأ ، هل هتبحُصب

0{ اوملسأ نأ كيلع
ركاذلا ب ىفك : همكح ضعب يف انخيش لا ق كلذلو

امو } هناسل ىلع ركذلا ىرجأ نم دهشي ال نأ ةلفغ
0 { هللا ءاشي نأ إال نوركذي

لسجد ل، عا ف ك نأ لا خي م هو كن ع لا ز لو : لا ق امك
امو مكقلخ {وهللا لعف نمل ًاميظعتو ًاركش كداؤف

{ نولمعت
دجو نإ قداصلا ديرملا نأب انخياشم لا ق لب ـــ

ام دجي مل نإو ، يلا بي وال اهقفنأ اهريفاذحب ايندلا
ام لكو ، اله وم دارم وه هدارم ألن ، يلا بي ال قفني

كلذب دصقي ال ، هلل وه امنإ قيرطلا يف هقفني
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نم وال كلذ ريغ وال قلخلا نم ءانث وال ةرهش
0 قدصلا لماك ناك نإ ، ًاضيأ هخيش

( 32 )

يَلًة ِسَو َق يِر ِط لا َتَتِخَذ َت ْمُد اَمَو
َصِد لا ِب ِشْر ْبَأ ِسا ّن لا َلا َم َمَع ْجَت ِل

قيرطلا يف نوريسي نمم ضعبلا نم ىرن ام ًاريثك
نم نوعمجيو اهنم نوبسكتي ةفرح هنوذختي

مهحلا صم ءاضقل ًانايحأو ، لا وم األ اهل خال
ذوبنم كولسلا اذه لثمو ، مهيوذو مه مهتاجاحو
انهبن كلذلو ، ًادعبو ًادودص إال كلا سلا ديزي وال

يف تايكولسلا هذه لثمل تيبلا اذه يف انخيش
0 اهاف ال تنو اهرذحنل تيبلا اذه

نوكل ، اإلخالص طرش عم ىفانتي كولسلا اذه ألن
هللا هجو هكولسو هريس نم دصقي مل كاذنآ ديرملا

هحلا صم ضعب ءاضقو لا ملا عمج دارأ لب ،
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هلصو امأ ، ديرملا اذه لثم ةساعتل ايف ، هجئاوحو
دبع سعت ، رانيدلا دبع سعت ) ميركلا انيبن لوق
رطخ ىلع اذه هكولسب ديرملا نوكيو ( مهردلا
يف كلذ ىلع هبني وهو انخيشل عمساو ، ميظع

: لا ق ذإ ةتوقايلا
نا هجو دصقاف من حرلا د با ع اي

خلقنا تقصد ري غلل تلتفت ال
حبنا يف ةدارإ ب ًا قدا ص كـن

ا نرارسأ يلجنتو باجحلا يو نط
نا لو قب لا تن ال ةدا عب لا نإ

ا ند ير مو ص لا خ لعبد إال
ةيواز ىلع لزن نيديرملا دحأ نأ ىكحُي اذه يفو

اي : هل لا ق مث مايأ ةث ثال هارقأف ، ًافيض هخيش
امنإ : ديرملا لا قف 0 ةفايضلا ةدم تهتنا دق يدلو

فوصتلا سيل : خيشلا لا قف ، فوصت أل ُتئج
نكلو ، كل ُنومي كريغو كيمدق فصت نأ اندنع
لعجا مث ، فوصت مث ، امهزرحأف كيفيغرب أدبا
سأفلا تاقد ىلع ركذاو ، كتحبسم كراشنم

. كوكملا و
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ال هنأ ملعاو : لا قف دادحلا مام اإل كلذ ىلعدكأو ــــ
هللا قيرط يف لوخدلا دارأ اذإ ناسن اإل ىلع نيعتي

هتفرح كرتي وأ لا م هل ناك نإ هلا م نم جرخي نأ
يذلا لب ، ًارجتم وأ ًافرتحم ناك نإ هتراجتو

يف لا مج واإل هيف وه اميف هللا ىوقت هيلع نيعتي
عقي وال ، ةلفان وال ةضيرف كرتي ال ثيحب بلطلا
يف هب ةناعتس اال حلصت ال لوضف وال مرَحُم يف

0 هللا قيرط

( 33 )

نا ِلصو ُجاَر ْعِم ِميلستلا َمل ُس ْذُخ َف
د ْهُز لا َمَع ِداَدِو لا ِب ك ِبَر ِل ِبْح َسَو

اهساسأ بهللا هلا صوو ديرملا ريس نأ خيشلا نيبي
ىلع مئاقلا ، هلل لماكلا ميلستلا ىلع اهرادمو
ةيلخت يف لثمتملا ، دادولا و بحلا ب هللا هيزنت

0 هاوس امم بلقلا
مهنسحأو سانلا لضفأ ان ال وم انل نيب فيك رظناو
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ملسأ نمم ًانيد نسحأ نمو } هل جال لج لا قف
نمم ًانيد نسحأ دحأ ال يأ ،{ نسحم وهو هلل ههجو
ةيلكلا ب هتقيقحو هتاذ ملسأ يأ ، هلل ههجو ملسأ

0{ ههجو إال كلا ه ئش لك } نأ هملعل
الم سلا هيلع ميهاربإ هليلخ هللا ىكز فيك رظنا مث

تملسأ لا ق ملسأ هبر هل لا ق ذإ } هنأش لج لا قف
هنأ هبرل ًانلعم ليلخلا عراس دقف { نيملا علا برل

همكحل ملستسم يأ ، نيملا علا بر هلل ملستسم
كلذل ، هتوقو هلوح نم ًأربتم هتيلكب هيلإ داقنم

، ءاخسلا ميهاربإ ةلم تناك : هللا دبع نب لهس لا ق
هللا0 ىوس ئش لك نم يربتلا هلا حو

ناميإ لمكي فال : هريسفت يف ةبيجع نب لا ق كلذل
هللا، ماكحأ نم اًجرح هسفن يف دجي ال ىتح دبعلا

رصنع نم زربي امل ملسيو ، ةيفيلكتلا و ةيرهقلا
وأ ذالً ، ىنغ وأ اًرقف ، ناك امفيك ، ةيلز األ ةردقلا

، ةحص وأ اًضرم ، اًطسب وأ اًضبق ، ءاطع وأ اًعنم ، اًزع
كلذب ىضريو . ريداقملا الف تخا نم كلذ ريغ ىلإ

ىلإ هرايتخاو هريبدت نم خلسنيو ، اًنطابو اَرهاظ
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نم هب محرأو ، هحلا صمب ملعأ وهف اله وم رايتخا
0 هيبأو همأ

اَمَو  } هنأش لج لا قف هيبن هللا بتاع فيك رظناو ـــ
نَأ ًارْمَأ ُهُلوُسَرَو ُهَّللٱ ىَضَق اَذِإ ٍةَنِمْؤُم َوالَ ٍنِمْؤُمِل َناَك

ُهَلوُسَرَو َهَّللٱ ِصْعَي نَمَو ْمِهِرْمَأ ْنِم ُةَرَيِخْلٱ ُمُهَل َنوُكَي
َمَعنَأ ۤيِذَّلِل ُلوُقَت ْذِإَو  } *  {  ًانيِبُّم ً الَ َضال َّلَض ْدَقَف
َهَّللٱ ِقَّتٱَو َكَجْوَز َكْيَلَع ْكِسْمَأ ِهْيَلَع َتْمَعْنَأَو ِهْيَلَع ُهَّللٱ
ُهَّللٱَو َساَّنلٱ ىَشْخَتَو ِهيِدْبُم ُهَّللٱ اَم َكِسْفَن يِف يِفْخُتَو

اَهَكاَنْجَّوَز ًارَطَو اَهْنِّم ٌدْيَز ٰىَضَق اَّمَلَف ُهاَشْخَت نَأ ُّقَحَأ
ِجاَوْزَأ ۤيِف ٌجَرَح َنيِنِمْؤُمْلٱ ىَلَع َنوُكَي الَ ْيَكِل

ِهَّللٱ ُرْمَأ َناَكَو ًارَطَو َّنُهْنِم ْاْوَضَق اَذِإ ْمِهِئآَيِعْدَأ
{ الً  وُعْفَم

ىلو األ ةي اآل يف : اهريسفت يف ةبيجع نب لا قو
هب رمأ ام عم ، رايتخ اال كرتو ضيوفتلا ىلع ثح

لهجلا نم كرت ام " : مَكِحلا يفو . راّهقلا دحاولا
هللا رهظأ ام ريغ تقولا يف رهظي نأ دارأ نَم ًائيش

نطابلا يف نوكي نأ دبعلا ىلع بجاولا ف ."
، هرم أل الً ثمتم رهاظلا يفو ، هرهقل ًاملستسم

بجوُي اَمِلو ، ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةَّنُسل ًاعبات
نأ ىلع هيبنت ةيناثلا ةي اآل يفو . هتبحمو هاضر
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هيلع بتاعُي ال ام ىلع نوبتاعُي صاوخلا صاوخ
بتاعي ال ام ىلع نوبتاعُي ، صاوخلا و . صاوخلا

، برقلا دتشاو ، ماقملا عال املكف ، ماوعلا هيلع
ىندأ ىلع باتعلا عقوو ، بد باأل ةبلا طملا تدتشا

عم ءارزولا ةداع ىلع ، بد األ نم ءيشب لخي ام
0 بولقلا لهأ دنع قوذم ، مولعم رمأ كلذو . كلملا

ميلستلا يف سفنلا ةم سال : يذابآ رصنلا لا قو
0 ريبدتلا يف اهؤ ال بو

هباتك يف ين ال يجلا رداقلا دبع يديس لا ق امك
ىولبلا عفد وال ءامعنلا بلج رتخت ال : بيغلا حوتف

اهتبلجتسا كمسق تناك نإ كيلإ ةلصاو ءامعنلا ف ،
كمسق تناك نإ كب ةلا ح ىولبلا و ، اهتهرك وأ

وأ ءاعدلا ب اهتعفر وأ اهتهرك ءاوس كيلع ةيضقم
، لكلا يف ملس لب ، ىلوملا اضرل تدلجتو تربص

لغتشاف ءامعنلا تناك نإف ، كيف لعفلا لعفيف
ربصلا و ربصتلا ب لغتشاف ىولبلا تناك نإو ، ركشلا ب

0 اهب معنتلا و ةقفاوملا وأ ،
هُّجوتلا لهأ : هريسفت يف ةبيجع نب لا ق ـــ

ىلع لقثي امم ، مهب لزني امب نوحرفي ةضايرلا و
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قلخلا طيلستو ، تامز واأل تاقافلا ك ، مهسوفن
مهسوفن تومتل بئاونلا نم كلذ ريغو ، مهيلع

يف نيذلا و هللا، ةفرعمب مهحاورأو مهبولق ايحتف
نم نوُّرفي رطاوخلا و سواسولا ك ضرم مهبولق
رظن - كلذ تارامأ نوري نيح - نورظنيو ، كلذ
مهل ى لْوَ فاأل ، توملا نم هيلع يشغملا

ميلستلا و اضرلا ،و رادق األ يراجم تحت عوضخلا
0 راهقلا دحاولا ماكح أل

قوذي نأ دارأ نم : روصنم نب نيسحلا لا ق امك ـــ
ثالث ىدحإ هسفن لزنيلف لا وح األ هذه نم ًائيش

ًاَرَّبَدُم همأ نطب يف ناك امك نوكي نأ امإ : لزانم
نوكي امك وأ ، ملعي ال ثيح نم ًاقوزرم رِبدم ريغ

0 ةمايقلا يف نوكي امك وأ ، هربق يف
دهزت نأ وهو ، دهزلا هبحصي نأو دب ال ميلستلا و
ةبيجع نب لا ق كلذلو ، هللا ىوس ئش لك يف

ريغب قلعتلا نم بلقلا ولخ وه دهزلا هللا: همحر
0 برلا

فـيهـا ، اهنم ةعان ـقـ لا و ايندلا يف دهزلا لوصح و
اله. وم دنع هتبحم ببسو ، هلا مكو دبعلا فر شـ



CXXXIX

ايندلا يف دهزا " : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل
كبحي سانلا يديأ يف اميف دهزاو هللا كبحي

." سانلا
، هاوس امم هبلق َغَّرف اله وم بحأ ىتم ديرملا ألن

حبصأ ، اله وم ىوس ئش لكو ايندلا يف دهزو
، نيملا علا بر هلل هلصو جارعمو هتلا ح ميلستلا

َنَّوَه ًابح هللا ُتببحأ : سيق نب رماع لا ق كلذل
عم يلا بأ فال ، ةيلب لكب يناَّضرو ةبيصم لك يلع

0 تيسمأ الم عو تحبصأ عالم هايإ يبح
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عجارملا

0 ميركلا نآرقلا ـــ 1

0 ةيوبنلا ةنسلا ـــ 2

0 يزارلا رخفلل ميركلا نآرقلا ريسفت ـــ 3

0 ةبيجع نب ال ديدملا رحبلا ريسفت ـــ 4

مام لإل ةيفوصلا قيرط كلا سل ةيضرملا باد اآل ـــ 5

0 يديزوبلا دمحأ نب دمحم

ءاطع نب ال حاور األ حابصمو الح فلا حاتفم ـــ 6

0 هللا

ـــ 7
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